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املركز السوري للعدالة واملساءلة منظمة سورية، غري ربحية متعددة مصادر الدعم. 

يتطلّع املركز إىل سوريا ينعم فيها الناس بالعدالة واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، 

حيث يعيش املواطنون من جميع مكّونات املجتمع السوري بسالم. ويعّزز املركز عمليات 

العدالة االنتقالية واملساءلة يف سوريا من خالل جمع وحفظ الوثائق، وتحليل البيانات 

وفهرستها، وتشجيع النقاش العام حول العدالة االنتقالية داخل سوريا وخارجها. ميكن 

./http://ar.syriaaccountability.org معرفة املزيد عن املركز عىل املوقع التايل

املركز السوري للعدالة و املساءلة 

نيسان/أبريل 2019

تم متويل البحث والتحليل لهذا التقرير عرب منحة مالية من مؤسسة املجتمع املفتوح.

صورة الغالف لـ عدسة شاب حميص.

تصميم التقرير: ندى محمد عيل.

يجوز نسخ مواد من هذا التقرير ألغراض التدريس أو البحث أو  ألي أغراض أخرى غري 

تجارية، مع إسناد مناسب. وال يجوز استنساخ أي جزء من هذا التقرير بأي شكل من 

األشكال ألغراض تجارية دون الحصول عىل إذن رصيح من مالك حقوق الطبع والتوزيع. 

تم النرش يف نيسان/أبريل 2019 يف  العاصمة األمريكية واشنطن.

ش
دم

ب 
شا

ة 
دس

 ع
ن

 م
رة

صو
يص

حم
ب 

شا
ة 

دس
 ع

ن
 م

رة
صو

ي
شق

دم
ب 

شا
ة 

دس
 ع

ن
 م

رة
صو

ي
ق





قامئة املحتويات

1 تقديم: بقلم املدير التنفيذي 

2 خلفية 

3 منهجية تحليل الوثائق 
3 إخراج الوثائق من سوريا 

3 اختيار العينة 

4 هيكلية قاعدة البيانات والتحليل 

5 أهمية الوثائق 
5 أهمية الوثائق يف جهود املساءلة 

5 أهمية الوثائق يف جهود العدالة االنتقالية  

7 أجهزة األمن يف سوريا 
9 التقييم الخارجي ألجهزة األمن يف سوريا 

11 النتائج املستقاة من الوثائق 
11 مامرسات الرصد واملراقبة الحكومية 

11 قوائم املطلوبني واملعتقلني  

13 قواعد االشتباك 

14 االعرتافات باقرتاف الجرائم 

16 قمع األكراد واألقليات األخرى 

16 التوقعات واملؤامرات 

18 النقص يف املعلومات 
18 أنواع النقص  

18 البيانات املساندة: املقابالت 

18 البيانات املساندة: مقاطع الفيدي 

19 الخالصة والتوصيات 

20 مالحق 



املركز السوري للعدالة واملساءلة  |  1 

تقديم: بقلم املدير التنفيذي

فعالقة  نوعها.  من  فريدة  تجربة  ومعقد  عديدة  أمن  أجهزة  تحكمها  بالد  يف  نشأيت  كانت 

املواطن السوري العادي بأجهزة األمن كانت دامئا مشوبة بالخوف وسوء الفهم واإلشاعات 

تفادي  يتعمدون  السوريني  من  الكثري  وكان  السوداء.  الكوميديا  وأحيانا  املريعة  والقصص 

االحتكاك بأجهزة األمن، ويتجنبون االنخراط يف القضايا العامة أو التدخل يف القضايا السياسية، 

ويعمدون بدال من ذلك إلعالن والئهم للحكومة. ولكن ذلك مل يكن كافيا لحامية أي شخص 

كان من أجهزة األمن التي أحكمت قبضتها عىل جميع جوانب الحياة يف سوريا تقريبا. 

األسد  بشار  الرئيس  الشعب بشكل مؤقت، طرح  منه السرتضاء  يف عام 2005، ويف محاولة 

الحياة  شؤون  لبعض  أمنية  موافقات  عىل  الحصول  متطلب  ألغت  اإلصالحات  من  حزمة 

اليومية. ومكّنت الئحة اإلصالحات التي تضمنت 67 بندا السوريني فجأة من فتح محل فالفل 

أو مقهى إنرتنت أو نقل مليكة عقار أو طلب استصدار بدل هوية أو جواز سفر ضائع أو 

تسجيل الزواج بأجنبي/ أجنبية من دون الحصول عىل موافقة أمنية.

ولكن الواقع أن شيئا مل يتغري. فبالرغم من اإلصالحات، كان ال يزال عىل السوريني الحصول 

عىل موافقة أمنية لحاالت معينة، واستمرت هذه القامئة باالزدياد مع مرور الوقت. وبالرغم 

من أن الحصول عىل موافقة أمنية قد يبدو إجراًء بريوقراطياً بسيطاً، إال أنه يف سوريا عملية 

أعقد من ذلك بكثري. ففيام قد تحصل عىل موافقة من أحد األجهزة ستجد نفسك عرضة 

للسؤال بسبب إخفاقك يف الحصول عليها من جهاز آخر. والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي 

الحصول عىل موافقة من جميع األجهزة األمنية، األمر الذي يعد مهمة مستحيلة نظرا لعدد 

األجهزة والفروع األمنية التي كانت تطلب يف العديد من األحيان موافقة منفصلة.

من السهل جداً أن تقع باملشاكل يف سوريا، فكام يقول السوريون “للجدران آذان”. فأبسط 

األشياء ميكن أن يعرضك للعقوبة؛ فالتعبري السلمي عن عدم الرىض عن السياسات الحكومية 

مثال كاف لتطلب أجهزة األمن “الحديث” معك. فقد تتلقى مكاملة هاتفية تستدعيك لفرع 

أمني معني، أو تتلقى اتصاال هاتفيا من ضابط يدعوك فيه “لتناول فنجان قهوة”. وأحيانا قد 

ترسل أجهزة األمن ببساطة سيارة مدنية لتأخذك دون سابق إنذار. وكانت هذه “اللقاءات” 

االنسجام يف  نوع من  أي  فليس هناك  الوقت،  لبعض  األحيان الختفائك  كثري من  تؤدي يف 

مامرسات األجهزة األمنية– فقد يطلقون رساحك أحيانا يف نفس اليوم دون ان تتعرض ألي 

أذى جسدي، أو قد يلقون بك يف السجن لسنوات دون سابق إنذار.

للحكومة، وبالتايل كان  نشأت يف منزل ناشط سياسياً، حيث كان أيب كاتباً ومعارضاً سياسياً 

“ نزيال دامئا يف السجون” كام كنا نطلق عليه. وعندما كرُبت انضممت أنا وأخي، الذي كان 

“تجربته  منا  كل  وخاض  البالد.  يف  الضعيفة  اإلنسان  حقوق  حركة  إىل  الجامعة،  يف  ناشطا 

الخاصة” مع األجهزة األمنية. 

تعرض منزل أرستنا للمداهامت 5 أو 6 مرات بعد عام 2000 فقط، وكانت هذه املداهامت إما 

تستهدف أيب أو أخي أو تستهدفني أنا. كنا نشري يف سوريا لهذه املداهامت بـ “زوار منتصف 

الليل”، وكانت كل مداهمة تتم بأمر من فرع أمني مختلف، وتضم دامئا عنارص أمن مسلحني 

بلباس مدين. وكالعديد من السوريني تشكل فهمي األويل لألجهزة األمنية املختلفة من خالل 

تجربتي مع هذه املداهامت.  

يف 2005 جاءت سيارتان تستقلهام مجموعة من العنارص مبالبس مدنية إىل منزلنا يف منتصف 

الليل العتقال والدي. مل يكن بحوزة الضباط مذكرة اعتقال، ولكنهم أخذوا والدي عىل أية 

حال. حصلنا بعد أسبوعني عىل إذن من املحكمة بزيارته، ولكن كان عيّل الحصول عىل موافقة 

أمنية أخرى من شعبة األمن السيايس يف دمشق ألمتكن من زيارته عملياً. بعدها طلبت زيارته 

مرة ثانية، وقدمت هذه املرة الطلب مبارشة إىل شعبة األمن السيايس، التي منحتني املوافقة 

الحاجة لتقديم طلب للمحكمة. وبعد سبعة شهور صدر عفو رئايس شمل  من دون حتى 

والدي، وكان يفرتض أن يخرج مبوجبه من السجن مبارشة، ولكن بدالً من ذلك تم إخراجه 

من السجن املركزي إىل شعبة األمن السيايس يف دمشق التي كان عليها أن توافق عىل العملية 

بشكل منفصل قبل أن يُسمح لوالدي بالعودة إىل منزله. توّضح هذه األحداث حقيقة سطوة 

أجهزة األمن يف سوريا الذي كان يسيطر عىل جميع مكونات املرافق الحكومية.

وبعد انطالق الثورة يف 2011 لعبت أجهزة األمن دوراً حاسام يف األحداث التي تلت االنطالقة، 

حيث تصاعدت األحداث برسعة بسبب ردة فعل أجهزة األمن الدموية واملبالغ فيها. فمن 

استخدام الذخرية الحية ضد املتظاهرين السلميني يف 2011 إىل حملة االعتقاالت الجامعية 

والتعذيب وحاالت االختفاء القرسي، كانت األجهزة األمنية جزءا أساسياً من محاوالت بشار 

مامرسات  التحليل  هذا  شملها  التي  الوثائق  وتبني  النزاع،  تطور  مع  املعارضة  لقمع  األسد 

األجهزة األمنية بشكل واضح. 

قد ال يعد محتوى هذه الوثائق مفاجئاً ألي شخص نشأ يف سوريا وتعامل مع األجهزة األمنية 

كبري وممنهج. كام  بشكل  اإلنسان  انتهاك حقوق  أمناط  واضح  بشكل  تكشف  ولكنها  فيها، 

توضح الوثائق أيضا أن األجهزة األمنية تعمل فوق القانون.

ولنتمكن من إدراك فهم أشمل للنزاع السوري ومستوى االنتهاكات التي حصلت يجب علينا 

إضافة لفهم العالقة بني األجهزة األمنية والجهات الفاعلة، كام هي موثقة بشكل رسمي، أن 

نفهم أيضاً طريقة عمل هذه األجهزة عىل أرض الواقع. يجب أن يكون إصالح قطاع األمن، 

مبا فيه عمليات الغربلة والتطهري، مكوناً رئيسياً يف أي اتفاقية سالم تنضوي عىل أمل حقيقي 

نحو  مبدئية  خطوة  التحليل  هذا  يشكل  أن  آمل  وأنا  سوريا.  يف  مستدام  سالم  تحقيق  يف 

إيجاد فهم عميق وواقعي لدور أجهزة األمن يف سوريا وتورطها يف انتهاكات حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساين الدويل خالل فرتة النزاع، كام آمل أن يكون خطوة أوىل يف طريق تحقيق 

العدالة للسوريني. 

محمد العبد الله

1 نيسان/أبريل 2019
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خلفية

أكرث من 100  األساسية. وتُكرس  الحكومية  الوظائف  يعد حفظ سجالت دقيقة وآمنة أحد 

دولة حول العامل يف ترشيعاتها حق املواطنني العام باالطالع عىل هذه السجالت )مع وجود 

بعض القيود( لضامن قدر أكرب من النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل الحكومة. ومبا أن 

املؤسسات  مع  املواطنني  تعامل  طبيعة  األحيان  من  كثري  يف  تكشف  الحكومية  السجالت 

الرسمية فإنها تعد أدلة مهمة عندما تخون الحكومة ثقة مواطنيها. ساهمت السجالت التي 

أُخذت من الحكومة يف املجتمعات الخارجة من النزاعات يف معرفة الحقيقة وإنشاء سجل 

تاريخي، كام ساعدت يف مالحقة املسؤولني الحكوميني قضائياً. 

رصدت الحكومة السورية عىل مر العقود الشخصيات السياسية واألشخاص الذين تعتربهم 

معارضني واألقليات الدينية واإلثنية والصحفيني، واستهدفتهم أحيانا باالعتقال أو التعذيب أو 

اإلعدام. ولقد وثّق ضباط األمن بشكل ممنهج قرارات رصد واستهداف األفراد أو املجموعات، 

وقاموا بالتوقيع عىل األوامر واالحتفاظ بالوثائق يف مرافق املخابرات املنترشة يف جميع أنحاء 

البالد. ميكن أن تستخدم هذه الوثائق كأدلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان وارتكاب جرائم 

ضد اإلنسانية وانتهاكات قوانني الحرب املحتملة منذ اندالع النزاع املسلح يف سوريا. كام أنها 

متثل نافذة عىل العمليات اليومية للمؤسسات األمنية وتعدد أسامء الضباط املسؤولني عن 

أشعلت  التي طاملا  االنتهاكات  وراء  تقف  التي  القرار  اتخاذ  آلية  وتُفّصل  الوحشية  األعامل 

مشاعر الضغينة واالستياء بني السوريني. 

ولكن حتى تُّسلط السجالت الضوء عىل مثل هذه املعلومات يجب أن يتم حفظها بشكل 

جيد. فالحكومات االستبدادية، كالحكومة السورية، تحتفظ كثريا بسجالت دقيقة لالنتهاكات 

أن  أمرها ميكن  أن  إن شعرت  السجالت برسعة  بإتالف هذه  تقوم  ولكنها  بها،  قامت  التي 

عليها  التي سيطرت  واملدن  البلدات  السوري من  النظام  قوات  انسحبت  أن  فبعد  يُفتضح. 

جامعات املعارضة عاد الطريان الحكومي ليقصف مرافق املخابرات من الجو. كام أُعطيت 

األوامر للجنود إلشعال النار يف املرافق قبل الفرار من املعركة، ومل يحِم مقاتلو املعارضة الذي 

ذلك  من  بدال  األوراق  واستخدموا  الوثائق،  األحيان  من  كثري  املرافق يف  سيطروا عىل هذه 

الوصول  عىل  املواطنني  قدرة  التدمري  هذا  وينتهك  حراسة.  دون  املرافق  تركوا  أو  للتدفئة  

يصفه  وهو حق  الحقيقة،  معرفة  يف  وحقهم  الحكومي  القرار  باتخاذ  املتعلقة  للمعلومات 

مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان عىل أنه حق “مستقل ال ميكن التنازل عنه”.

واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  مثل  منظامت  النزاع يف سوريا عملت  اشتداد حدة  ومع 

واللجنة الدولية للعدالة واملساءلة عىل إنقاذ اآلالف من الصفحات لحفظ هذه املعلومات 

عىل  وتحميلها  عالية  بجودة  ضوئياً  الصفحات  هذه  مسح  تم  حيث  بثمن.  تقدر  ال  التي 

قاعدة بيانات املركز السوري للعدالة واملساءلة، الذي يحتفظ بهذه الوثائق من أجل الشعب 

السوري ولحني بدء عملية العدالة االنتقالية لتُستخدم كسجل تاريخي للنزاع. ويتيح تحليل 

الدولية  اآللية  فيها  مبا  العدالة،  آليات  عىل  يسهل  أن  لها  وعناوين  أسامء  وتحديد  الوثائق 

واملحايدة واملستقلة، ومكاتب االدعاء العام التي تتعامل مع القضايا التي تصنف تحت الوالية 

العاملية لحقوق اإلنسان وآليات العدالة االنتقالية املستقبلية، البحث فيها واالطالع عليها. 

وهذا التقرير هو نتيجة تحليل تجريبي لعينة مؤلفة من 5003 صفحات تم يف الفرتة ما بني 

4 حزيران و17 آب 2018. هدف البحث لتحديد أمناط يف الوثائق تؤدي لتوفري املزيد من 

املعلومات حول طريقة عمل أجهزة األمن يف سوريا قبل األزمة وبعدها. يبدأ التقرير بتقديم 

فكرة عامة عن منهجية اختيار وتحليل الصفحات، ومن ثم يعمل عىل وصف أهمية الوثائق 

ذلك  بعد  التقرير  ويراجع  واملساءلة.  االنتقالية  العدالة  ألغراض  تستخدم  أن  ميكن  وكيف 

اإلصدارات األخرى التي تتناول أجهزة األمن يف سوريا، ويقارن هذه األدبيات بالوثائق التي تم 

تحليلها. ويصف الجزء األكرب من التقرير النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها التحليل، مبا 

فيها املعلومات املتعلقة مبامرسات أجهزة األمن كاالعتقال واملراقبة وقواعد االشتباك واإلقرار 

بارتكاب جرائم واالنتهاكات واألمناط األخرى التي ميكن استشفافها من التحليل. وأخرياً، يبني 

هذا التقرير كيف ميكن ربط املعلومات اإلضافية بالوثائق من أجل تأييد النتائج وتوفري فهم 

مجال حقوق  للباحثني يف  توصيات  بتقديم  التقرير  ويختم  سوريا،  األمن يف  أوضح ألجهزة 

اإلنسان وصناع السياسات والجهات العاملة يف مجال العدالة.

تم متويل هذا املرشوع التجريبي، مبا فيه عملية التحليل والتقرير الناتج عنها، من قبل شبكة 

مؤسسة املجتمع املفتوح. 
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منهجية تحليل الوثائق

عمل املركز السوري للعدالة واملساءلة قبل البدء بالتحليل عىل تطوير منهجية الختيار العينة 

الطريقة  الفصل فكرة عامة عن  البيانات. ويقدم هذا  قاعدة  املتوفرة يف  الوثائق  ومراجعة 

التي تم فيها إخراج الوثائق من سوريا وكيفية اختيار العينة وهيكلية قاعدة بيانات املركز 

واملعايري املتبعة يف التحليل.

إخراج الوثائق من سوريا
ميتلك املركز السوري للعدالة واملساءلة نسخاُ ممسوحة ضوئيا بجودة عالية لحوايل 438,000 

صفحة من وثائق أخذت من مرافق حكومية من عدد من املحافظات السورية. تتضمن هذه 

للعدالة واملساءلة يف سوريا، 2( صفحات  السوري  املركز  الصور: 1( صفحات جمعها فريق 

من وثائق جمعتها اللجنة الدولية للعدالة واملساءلة. قام املركز السوري بضبط عمل فريقه 

باستخراج الوثائق، ولكنه ال يستطيع أن يضمن بشكل مبارش الطريقة التي قامت بها اللجنة 

الدولية بتقييم الوثائق وإخراجها، ولذا فإن الوصف التايل ينطبق فقط عىل عملية استخراج 

الوثائق التي قام بها فريق املركز السوري للعدالة واملساءلة. 

ولتأمني هذه الوثائق قام أفراد فريق التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة واملساءلة داخل 

فبعد   .2015 يف  أخرى  ومرة   ،2013 يف  مرة  أول  املرتوكة  الحكومية  املرافق  بدخول  سوريا 

السوري  املركز  فريق  دخل   2013 يف  والرقة  الطبقة  يف  مرافقها  من  الحكومة  انسحبت  أن 

للعدالة واملساءلة لهذه املواقع. كانت املرافق مفتوحة للعموم ومل يكن هناك من يحميها، 

وكانت عرضة للرسقة والنهب عىل أيدي املدنيني الذين كانوا يبحثون يف األغلب عن براميل 

السوري  املركز  فريق  للوثائق. دخل  االلتفات  الحاسوب دون  وأجهزة  واألسلحة  املحروقات 

إىل هذه املرافق يف عدة مناسبات الستخراج الوثائق، ولكنه مل يسع للحصول عىل إذن للقيام 

الخروج منها يف أي من  املرافق أو  املال للدخول إىل هذه  بذلك، ومل يطلب أحد منه دفع 

املناسبات. ونسبيا مل يكن هناك يف 2013 قيود عىل عبور الحدود السورية- الرتكية ، ولذا متكن 

أفراد فريق التوثيق من مغادرة سوريا ونقل الوثائق األصلية إىل تركيا دون عوائق. 

سنحت الفرصة مرة أخرى للوصول إىل مجموعة كبرية من الوثائق يف 2015 عندما انسحبت 

الحكومة من مواقعها يف محافظة إدلب. تُركت هذه املرافق دون حامية يف البداية، مام أتاح 

املجال لرسقتها من قبل العامة، ومل تعمل الجامعات املسلحة املحلية عىل تأمني هذه املباين 

وحاميتها إال بعد مرور بضعة أيام. وقبل أن تسيطر الجامعات املحلية عىل هذه املباين متكن 

أفراد فريق املركز السوري للتوثيق يف إدلب من الدخول إىل أحد مرافق املخابرات لتصوير 

املوقع بالفيديو وأخذ عدة عينات عن الوثائق املوجودة فيها. وبعد أن أدرك املركز السوري 

تحت  أصبح  الذي  املبنى  إىل  أخرى  مرة  للدخول  سعى  وقيمتها  املوجودة  الوثائق  أهمية 

سيطرة قوات املعارضة. طلب املركز اإلذن ملسح الوثائق ضوئياً مبارشة داخل املرفق، ولكنه 

مل يحصل عىل اإلذن ألسباب أمنية وُسمح له بدال من ذلك بأخذ أكرب عدد يستطيع أن يحمله 

من الوثائق ويخرجه من املبنى، ومل يعرض املركز السوري تقديم أي خدمات أو مقابل مادي. 

قام املركز مبسح الوثائق ونقل القرص الصلب إىل تركيا مبساعدة شخص موثوق فيه يحمل 

مقابل  أي  السوري  املركز  يدفع  ومل  قانوين،  بشكل  السورية-الرتكية  الحدود  لقطع  ترصيحاً 

مادي لقاء هذه الخدمة.

نيسان/أبريل  يف  التقطت  صورة 

2015 من قبل أحد أعضاء فريق 

التوثيق يف املركز السوري للعدالة 

واملساءلة، يعاين فيها فرع األمن 

الذي استخرج منه الوثائق. 

وبالتايل، مل يقم املركز السوري للعدالة واملساءلة يف أي مرحلة من مراحل املرشوع برشوة 

املسؤولني العاملني أو املقاتلني أو قوات األمن املحلية ليتمكن من الدخول إىل املرافق أو نقل 

الوثائق. واألفراد الوحيدون الذين تلقوا أجراً مالياً يف هذه العملية هم أفراد فريق التوثيق 

وأشخاص موثوقني تم تدقيق خلفياتهم والتعاقد معهم من خالل منظامت رشيكة موثوقة. 

املركز  يجد  مل  تبني،  كام  الوثائق  ألهمية  املرافق  حراسة  عن  املسؤولني  إدراك  لعدم  ونظراً 

السوري نفسه أبداَ يف وضع حرج معهم.

ال يسعى املركز السوري الدعاء ملكيته لهذه الوثائق، ولكنه يسعى بدالً من ذلك للحفاظ عىل 

سالمتها لصالح الشعب السوري حتى تُستخدم ألغراض العدالة واملساءلة يف الوقت الحايل 

آمن  الوثائق بشكل  ملتزمة بحفظ هذه  إنشاء حكومة رشعية  يتم  أن  فبمجرد  واملستقبل. 

وشفاف وأرشفتها، مبا فيها األدلة عىل انتهاك حقوق اإلنسان، سيقوم املركز السوري بنقل هذه 

الوثائق إىل سوريا مرة أخرى وإتاحتها للناس لتكون أرشيفاً تاريخياً للنزاع.

اختيار العينة
 5,000 من  عينة  التجريبي  التحليل  هذا  ألغراض  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  اختار 

صفحة عىل األقل من كامل الوثائق املوجودة بحوزته، مبا فيها الوثائق التي جمعتها اللجنة 

الدولية للعدالة واملساءلة. ولتحديد هذه العينة، قام املركز السوري أوالً باستعراض الوثائق 

صلة  ذات  غري  ووثائق  باملوضوع  صلة  ذات  وثائق  إىل  وتصنيفها  رسيع  بشكل  املمسوحة 

باملوضوع بناء عىل تاريخ إصدارها ومحتواها، إلتاحة الرتكيز عىل الوثائق املرتبطة مبامرسات 

أوامر  تتضمن  التي  أو   ،2011 سنة  قبل  والضغائن  االستياء  مشاعر  أشعلت  التي  الحكومة 

ومامرسات استخدمت بعد سنة 2011:
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اعترُبت الصفحات التي يعود تاريخها ملا قبل عام 2000 تلقائياَ غري ذات صلة.  .1

اعتربت الصفحات التي يعود تاريخها ملا بني عامي 2000 و2010 غري ذات صلة إال   .2

إذا تضمنت معلومات حول مراقبة واستهداف املعارضني السياسيني و/ أو املجموعات 

اإلثنية/ الدينية.

كانت  إذا  إال  صلة،  ذات   2011 عام  بعد  ملا  تاريخها  يعود  التي  الصفحات  اعتربت   .3

قد نرشت بشكل علني )أي قانون جديد موقع من قبل الرئيس أو منشور يف مجلة 

دائرة  من  توريد  وثيقة  )مثل  استخبارايت  أمني/  غري  جهاز  عن  صادرة  أو  الرشطة( 

الزراعة(.

وبسبب الحجم الكبري للوثائق مل يتمكن االستعراض الرسيع من تحديد جميع الوثائق ذات 

الصلة املوجودة ضمن ملفات أكرب تضمنت يف معظمها وثائق غري ذات صلة، وباملثل أدخل 

وثائق غري ذات صلة يف ملفات احتوت بشكل أسايس عىل وثائق ذات صلة. سيناقش الفصل 

التايل الوثائق ذات الصلة يف العينة بحسب التحليل املعمق بتفصيل أكرب.  

وبعد تصنيف األرشيف بأكمله وفقاً للمعايري املشار إليها أعاله، تم تضييق حجم العينة إىل 

حوايل 18,000 صفحة. وبعدها قام املركز السوري باختيار امللفات التي تضمنت صفحات تم 

جمعها من محافظات الحسكة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب لضامن أن تغطي العينة أكرب 

عدد ممكن من املناطق. ومن الجدير باإلشارة هنا إىل أن املحافظات والفروع التي تم جمع 

الوثائق منها ال تتوافق دامئا مع الجهاز الذي أصدر الوثيقة )مثال وثيقة تم إرسالها بالفاكس 

من إحدى شعب املخابرات يف دمشق إىل فرع املخابرات يف دير الزور(. تم تحديد الجهة التي 

أصدرت الوثيقة بشكل دقيق من خالل التحليل اليدوي فقط. 

“الوظيفة  خاصية  السوري  املركز  استخدم  العينة،  اختيار  من  األخرية  املرحلة  ويف  وأخرياً، 

عدداً  تلقائيا  ليختار  املركز  بيانات  قاعدة  ضمن   )Python( بايثون  برنامج  يف  العشوائية” 

محدداً من الصفحات من كل ملف بشكل عشوايئ. ونتج عن هذه العملية 5,003 صفحات 

تم إعدادها وتحميلها عىل قاعدة بيانات املركز السوري. يبني الرسم البياين أدناه اإلطار الزمني 

إلصدار الصفحات التي تتضمنها عينة التقرير. 

يستخدم املركز السوري للعدالة واملساءلة مصطلح “وثيقة” يف هذا التقرير لإلشارة للوثائق 

بشكل عام، أو لإلشارة إىل وثيقة بعينها )أي سلسلة من الصفحات( عندما يذكر ذلك بشكل 

واضح. أما مصطلح “صفحة” فهو يستخدم يف التقرير لإلشارة إىل ورقة منفردة، والتي تكون 

أحيانا جزءاً من سلسلة أوراق تشكل وثيقة أو رمبا قد تكون ورقة منفردة بحد ذاتها يف حاالت 

أخرى. وحرص املركز السوري قدر ما أمكن عىل تضمني كامل الصفحات املوجودة يف وثيقة ما 

يف العينة بدالً من اختيار بضعة منها فقط، ولكن قد تكون هناك بعض األوراق الناقصة من 

الوثائق خاصة إن مل تكن األوراق مرتبة زمنياً يف مجموعة املركز الكاملة.

هيكلية قاعدة البيانات والتحليل
السوري  املركز  قام  امللفات  من  املختارة  الصفحات  تحديد  عىل  العمل  انتهى  أن  ومبجرد 

بيانات  باإلنرتنت من قاعدة  املتصلة  النسخة غري  بالكامل عىل  بتحميلها  للعدالة واملساءلة 

شبكية  بيانات  قاعدة  واملساءلة هي  للعدالة  السوري  املركز  بيانات  قاعدة  السوري.  املركز 

)تربط املعلومات ببعضها( موجودة عىل اإلنرتنت. والبيانات املتوفرة يف هذه القاعدة هي 

تم  اإلثنوغرافية وغريها(.  واملعلومات  والجناة  الضحايا  وانتامءات  )املواقع  عن سوريا فقط 

بناء القاعدة بحسب املبادئ القانونية الدولية وهي توظف نظام الحقول والتسميات لإلشارة 

ملحتوى الوثائق املرتبطة باالنتهاكات والسامح بالربط ما بني األنواع املختلفة من الوثائق التي 

تتضمن عنارص مشرتكة كالجهات الفاعلة أو أحداث معينة. يحتفظ املركز السوري بنسختني 

من قاعدة البيانات: أحدهام عبارة عن نظام آمن متصل بالشبكة العنكبوتية ومحمي بكلمة 

الوثائق  تتضمن  بالشبكة  متصلة  أخرى غري  بعد، ونسخة  للقاعدة عن  الوصول  تتيح  مرور 

عالية الحساسية مبا فيها الوثائق الصادرة عن أجهزة األمن.  

نقل  تم  وعندما  يدويا.  أو  أوتوماتيكيا  والتسميات  البيانات  قاعدة  حقول  تعبئة  وميكن 

الصفحات إىل قاعدة البيانات متت تعبئة العديد من الحقول أوتوماتيكيا، مبا فيها املعلومات 

الوثائق ونسخة ال PDF من صورة املسح  حول مسار امللف األصيل والجهة التي جمعت 

الضويئ واملعلومات املرتبطة ببيانات الوثيقة الوصفية.

ملحتوى  أفضل  فهم  تشكيل  أتاح  الذي  البرشي  التحليل  بعملية  السوري  املركز  بدأ  بعدها 

املؤمتتة.  األدوات  به حاليا من خالل  القيام  الذي ال ميكن  األمر  األمناط  الصفحات وتحديد 

ولقد أرشدت املنهجية التي اتبعها املركز السوري عملية التحليل لضامن اتساق عمل املحللني، 

أمراً  الحقول  الذي جعل من فرز وتفسري  األمر  الوقت،  وعدم حدوث تغيري فيها مع مرور 

صعباً. وتضمن هذا منوذج إنشاء عناوين الصفحات وملخص وصف الصفحة باللغة اإلنجليزية 

وإنشاء حقول “الحدث” لكل فعل تصفه الوثيقة )مثال “إصدار الوثيقة” و”إرسال الوثيقة 

بالفاكس” أو غارة جوية( والتوفيق ما بني املواقع والتواريخ واألحداث، وتحديد التسميات 

املحددة  الفاعلة  الجهات  من  بأي  وربطها  الصفحة  ومحتوى  الوصفية  بالبيانات  املتعلقة 

)مثال: الضباط أو املعتقلني أو املطلوبني( املذكورة يف الصفحة. وإن كان هناك ملف موجود 

أصال للجهة الفاعلة يف قاعدة البيانات يتم ربط الصفحة بالجهة الفاعلة املوجودة، أما إن مل 

يكن امللف موجودا يقوم املحلل بإنشاء ملف جديد لتلك الجهة )اسم الشخص(. كُتبت جميع 

األسامء ذات العالقة املوجودة عىل كل صفحة باللغة العربية لتجنب أي أخطاء إمالئية عند 

كتابتها بأحرف إنكليزية. وبالرغم من أن منهجية العمل التي اتُبعت يف املرشوع كُيفت إلتاحة 

اإلحاطة بجميع خصوصيات الوثائق املتعلقة بأجهزة األمن، إال أنه تم الحفاظ عىل اتساق 

العملية بشكل عام يف النسختني املتصلة وغري املتصلة باإلنرتنت.

الصفحات 
التي تم 

إصدارها عىل 
مدى السنوات
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أهمية الوثائق
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منظمة الذاكرة املفتوحة، http://memoriaabierta.org.ar/wp/، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.  7

أرشيف منظمة ذاكرة السجون، http://prisonsmemoryarchive.com/، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.  8

أتاح التحليل املعّمق للوثائق إيجاد فهم أفضل لها. وباستخدام نفس التعريفات الواردة أعاله 

ذات  أنها  اعتربت صفحة  وإذا  باملوضوع.  ارتباطها  لتحديد  العينة  يف  كل صفحة  تقييم  تم 

صلة تم وضع إشارة إىل أنها من ضمن الوثائق ذات األولوية. ولقد أُعطيت األولوية القصوى 

للصفحات التي تضمنت معلومات حول تورط الحكومة يف انتهاكات القانون الدويل وإبراز 

االسرتاتيجية التي تتبعها السلطات يف النزاع أو أسامء املعتقلني. أما بقية الصفحات فاعتربت 

أنها ذات أولوية منخفضة مثل تلك التي تضمنت معلومات عامة حول النزاع أو قوائم الجرد 

أو املراقبة دون أي معلومات عن التبعات. 

يعطي الجدول التايل فكرة عامة عن عدد الصفحات التي حددت عىل أنها صفحات ذات صلة 

أو ذات أولوية عالية يف العينة:

 املصدر                     # الصفحات يف           # الصفحات يف           # الصفحات ذات           % الصفحات ذات           # الصفحات ذات األولوية

                              املجموعة كاملة          العينة                      الصلة يف العينة             الصلة يف العينة              املرتفعة يف العينة   

 املركز السوري                       4,930                      927                             861                         92.9%                                     216

للعدالة واملساءلة

 اللجنة الدولية                   477,934                   4,076                           2,609                           64%                                     632

للعدالة واملساءلة

املجموع                          482,864                    5,003                          3,470                         69.4%                                     848

أهمية الوثائق يف جهود املساءلة
لعبت الوثائق الحكومية يف املايض دوراً هاماً يف تأمني الحصول عىل اعرتافات املستوى القيادي 

من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والتطهري العرقي. وتعد محاكامت نورنربغ 

حوايل  تسليم  تم  حيث  الطريقة،  بهذه  الحكومية  السجالت  استخدام  عىل  األوضح  املثال 

3,000 طن من الوثائق لالدعاء العام يف نورنربغ. ولقد شّكلت األوراق التي تركها النازيون 

األفعال،  القصد من وراء  بها، مبا يف ذلك  التي قاموا  لجميع األعامل  واضحاً  توثيقاً  وراءهم 
وكانت هذه األدلة أساسية يف الحصول عىل اعرتاف 19 قائد أملاين يف املحاكمة  من أصل 24. 1

كذلك استخدم االدعاء العام السجالت الورقية لدعم قضيتهم ضد سلوبودان ميلوسيفيتش يف 

املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة. فعىل سبيل املثال تم استخدام الوثائق 

إلثبات أن ميلوسوفيتش عمل عىل إعادة هيكلة بناء النظام املرصيف يف جمهورية يوغسالفيا 

التي فرضتها  العقوبات  االلتفاف عىل  أجل  األوىل من  الحرب  السابقة يف سنوات  الفدرالية 

االستامع  توفر جلسة  الحرب.2 كام  الفدرالية لدعم جهود  األموال  املتحدة واستخدام  األمم 

تقديم سجل حكومي  أدى  مقارناَ، حيث  مثاالَ  غواتيامال  حالة  الدولة يف  لتحديد مسؤولية 

ملحكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان يوثق تعرض 183 مواطن من غواتيامال لالختطاف 

والتعذيب واإلعدام من دون محاكمة إىل إصدار حكم بأن الحكومة الغواتياملية مسؤولة عن 

هذه الجرائم.3 كذلك، توضح حالة كامبوديا الطرق التي ميكن فيها ملنظمة مستقلة أن تجمع 

وتنظم الوثائق من أجل مساندة عمل آليات املساءلة. حيث قام مركز كامبوديا للتوثيق بجمع 

أكرث من 500,000 صفحة من الوثائق استخدمت بشكل كبري يف الغرف االستثنائية يف محكمة 

كمبوديا وهي آلية األمم املتحدة – كمبوديا املختلطة ملقاضاة أفراد مجموعات الخمري الحمر.4 

يرتبط محتوى الوثائق التي أُخرجت من سوريا يف هذه العينة بشكل واضح بآليات املساءلة، 

وهي ميكن أن تستخدم كمصدر أسايس لألدلة يف التحقيقات الجنائية واملالحقات القضائية. 

حقوق  انتهاكات  يف  السورية  الحكومة  تورّط  للمرؤوسني  تعليامت  الوثائق  بعض  تتضمن 

املثال  سبيل  فعىل  الحرب.  قوانني  انتهاكات  عن  محددين  ضباط  مسؤولية  تُبني  أو  إنسان 

التجمع  يف  الحق  قمع  أو  األقليات  باستهداف  واضحة  تعليامت  تتضمن  وثائق  عدة  هناك 

والتعبري عن الرأي، وتنتهك عدداً من معايري حقوق اإلنسان. ويف املقابل ال تتضمن الوثائق 

مبهمة  صياغات  تستخدم  ولكنها  االنتهاكات  بارتكاب  مبارشة  أوامراً  األحيان  من  كثري  يف 

العشوائية  لالعتداءات  املجال  تفسح  فهي  وبالتايل  محددة  اشتباك  قواعد  إىل  تشري  وال 

لها  الداعمة  األدلة  مع  السجالت  هذه  تُستخدم  أن  ميكن  كام  الحرب.  جرائم  وارتكاب 

أيضاً. محددين  وأفراد  السورية  الحكومة  يف  محددة  مكونات  ضد  واضحة  قضايا  لبناء 

أهمية الوثائق يف جهود العدالة االنتقالية 
آلليات  أساساً  اإلنسان  بانتهاكات حقوق  املتعلقة  املادية  السجالت  أرشيف  يكون  أن  ميكن 

الحقيقة  عن  الكشف  لعمليات  أساسا  يكون  قد  أنه  ذلك  من  واألهم  االنتقالية،  العدالة 

واملصالحة. وبحسب الخرباء، توفر الوثائق “أساساً للنقاش ودحض التفسريات أحادية الجانب 

واملصالحة  للحقيقة  الوطنية  اللجنة  قامت  تشييل  ففي  املايض”.5  يف  تستخدم  كانت  التي 

بتجميع قوائم بأسامء ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بناء عىل القوائم التي سلمتها قوات 

الجيش والرشطة، ومن ثم دعمها باملعلومات التي تم الحصول عليها من األقارب واملنظامت 

تأخذ  أن  األخرى  املستقلة  واملنظامت  الحكومية  للمنظامت غري  الحكومية.6 كام ميكن  غري 

الحقيقة  لكشف  لجنة  وجود  عدم  حال  يف  وأرشفتها  الوثائق  بتجميع  وتبدأ  املبادرة  زمام 

أو وجود لجنة ال متلك الصالحية ألرشفة الوثائق. فعىل سبيل املثال قامت منظمة الذاكرة 

املفتوحة يف األرجنتني )Memoria Abierta(7 وأرشيف ذاكرة السجون )يف إيرلندا الشاملية(8 
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الفيديو  ومقاطع  واملقابالت  الحكومية  الوثائق  بتجميع  إفريقيا9  جنوب  تاريخ  وأرشيف 

يوفر  تحويلها ألرشيف  وتم  عملها،  مواقع  اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  توثق  التي  والصور 

املعلومات للجمهور. كام تقوم املتاحف والنصب التذكارية بدور مشابه، فمثال يعرض متحف 

اإلنسانية  النازي وجرائم ضد  النظام  بني  ما  تربط  وثائق  املتحدة  الواليات  الهولوكوست يف 

وأعامل التطهري العرقي، كام أن املتحف يحتوي كذلك عىل مجموعة من السجالت الحكومية 
كقوائم رسمية بأسامء سجناء يف معسكرات االعتقال.10

االنتقالية أن يأخذ شكل اإلصالح املؤسيس.  العدالة  التوثيق ألغراض  كذلك ميكن الستخدام 

ثالثة  املتحدة  األمم  مفاوضو  عني   ،1992 سنة  السلفادور  يف  السالم  معاهدة  توقيع  فبعد 

العسكريني.  أعامل  يف  والتدقيق  الجيش  إلصالح  مستقلة  لجنة  يف  السلفادور  من  مواطنني 

لتطهري  العسكريني  الضباط  مع  واملقابالت  العسكرية  الخدمة  سجالت  اللجنة  استخدمت 

املؤسسة من األفراد املتهمني بالفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان. ولقد متكنت اللجنة، التي 

عملت تحت إرشاف بعثة األمم املتحدة للسلفادور، من التدقيق يف أعامل العسكريني وإنشاء 
قوات عسكرية من 32,000 شخص بعد تسعة أشهر فقط.11

أما استخدام الوثائق الحكومية من أجل الحصول عىل التعويضات فهو أقل شيوعاً، ولكنها 

استُخدمت فعالً لهذا الغرض يف عدة حاالت. فعىل سبيل املثال، استخدمت الواليات املتحدة 

أرشيف تاريخ جنوب إفريقيا من أجل العدالة، http://www.saha.org.za/، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.  9
ابحث يف مجموعتنا، متحف ذكرى الهولوكوست يف الواليات املتحدة، https://collections.ushmm.org/search/، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.  10

)C-17  )13/6/2011 ميشيل هيوز وديفيد غوردون، دليل الدعم العسكري لحكم القانون وإصالح قطاع األمن، دليل العمل املوحد، الجزء الخامس  11
HR/PUB/14/4 )2015(، https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_ ،31 مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، “أدوات حكم القانون يف الدول الخارجة من النزاعات،” األمم املتحدة  12

en.pdf، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/10/2018(.

السجالت الرسمية وقوائم األفراد التي قدمتها املنظامت غري الحكومية لتحديد املعتقلني من 

أصول يابانية خالل الحرب العاملية الثانية، ومن ثم دفع تعويضات لهم بناء عىل طول فرتة 
االعتقال التي قضاها كل منهم.12

السورية  الحالة  تتكرر يف  أن  املايض، والتي ميكن  األمثلة من  اتساق واضح مع هذه  هناك 

وستلعب الوثائق الحكومية دوراً هاماً يف مساندة هذه القضايا. وبالرغم من أن العديد من 

الضحايا،  املعتقلني وغريهم من  بأسامء  قوائم  تجميع  الحكومية عملت عىل  املنظامت غري 

للحصول  األفضل  الخيار  هي  األسامء  هذه  جميع  تحوي  التي  الحكومية  السجالت  أن  إال 

عىل التعويضات. ميكن أن تستخدم الوثائق لتعزيز عمليات التدقيق وإصالح أجهزة األمن، 

املنفردة يف قوات  الفروع  الوثائق تتضمن تفاصيل حول أدوار  الواردة يف هذه  فاملعلومات 

األمن السورية. وبشكل أعم يتطلب تحقيق اإلصالح املؤسيس وضامن عدم تكرار االنتهاكات 

وجود فهم للطريقة التي تم فيها بناء أجهزة األمن باألصل وكذلك طريقة عملها عىل أرض 

الواقع، وهي عملية ميكن أن نفهمها من خالل تحليل الوثائق. وبناء عليه ميكن أن تتم إعادة 

بناء أجهزة األمن وإنشاء آليات لضامن قدر أكرب من الشفافية واملساءلة ملنع عودة التكتيكات 

القمعية والالإنسانية التي ُعرفت بها الدولة السورية.
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أجهزة األمن يف سوريا

https:// ،)13/8/2014( مجلس الالجئني واملهاجرين يف كندا ،)سوريا: الخدمة العسكرية اإللزامية، مبا فيها سن التجنيد وفرتة الخدمة والحاالت التي تتطلب إبراز إثبات الخدمة العسكرية وعقوبات التهرب من الخدمة )2008 – متوز 2014  13

www.refworld.org/docid/54042353a.html، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.
http://omranstudies.org/publications/papers/the-syrian-security-services-and-the-need-for-structural-and- ،)18/11/2016( أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية  14

functional-change.html، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019( )سيشار إىل هذا املرجع من اآلن فصاعدا بأجهزة األمن السورية والحاجة للتغيريات البنيوية والوظيفية(.
أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  15

يتضمن هذا الفصل فكرة رسيعة عن أهم األجهزة والفروع التي برزت يف عينة املركز السوري 

للعدالة واملساءلة، ويسلط الضوء عىل أنواع املعلومات التي تصدر عن كل جهاز. وال يستطيع 

املركز من خالل العينة وحدها، واملؤلفة من 5,003 صفحات، أن يتوصل الستنتاج قاطع بشأن 

الدور الذي لعبه كل جهاز يف النزاع السوري، ولذا تم تأكيد كل من األوصاف املذكورة أدناه 

أو  الهيكلية  افرتاضات حول  أية  الفصل  هذا  يتضمن  ال  ولذا  الخارجي.  البحث  من  باملزيد 

التسلسل القيادي، ولكنه يسعى بدالً من ذلك ملقارنة املعلومات العامة املتوفرة حول األجهزة 

باملالحظات التي أُخذت من العينة.

تضمنت العينة 848 صفحة تم تحديدها عىل أنها ذات أولوية عالية، منها 478 تحدد بوضوح 

هي:  الوثائق  إصدار  عن  مسؤولة  الدولة  يف  أجهزة  سبعة  العينة  يف  ظهرت  اإلصدار.  جهة 

املخابرات العسكرية واملخابرات الجوية ومكتب األمن القومي وشعبة األمن السيايس وإدارة 

املخابرات العامة والرشطة والهيئة العامة لألركان. وال يعترب مكتب األمن القومي والرشطة 

الوثائق تقوم مبساندة وظائف  العامة لألركان أجهزة أمن رسمية، ولكنها وبحسب  والهيئة 

عندما  السبعة  الكيانات  هذه  إىل  نشري  التقرير،  هذا  ألغراض  فإننا  ولذا  األمنية،  األجهزة 

إصدار  عن  املسؤولة  األجهزة  التايل  الرسم  يبني  الحكومية.  األمن  أجهزة  مصطلح  نستخدم 

الصفحات ذات األولوية العالية يف العينة.

الهيئة العامة لألركان

الواقع أي  الوزارة يف  الدفاع، ولكن ال متلك  العامة لألركان بشكل أسايس وزارة  الهيئة  تتبع 

سلطة يف هيئة األركان ألن الرئيس نفسه هو القائد األعىل للقوات املسلحة. وتتوىل الهيئة 

تشارك  كام  وفروعهام،  الجو  وسالح  السوري  الجيش  يف  واسعة  مسؤوليات  لألركان  العامة 

أيضا يف إبرام صفقات السالح الخارجية. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لألركان هي 

الجهة املسؤولة عن الخدمة العسكرية اإللزامية يف سوريا. كذلك تتوىل الهيئة مهمة توزيع 

املجندين الجدد عىل الفروع ولها السلطة العليا عىل حركة العسكر داخل البالد.13 ويف العينة 

التي استخدمها املركز السوري كانت الهيئة العامة لألركان هي الجهة املسؤولة عن إصدار 

معظم أوامر االعتقال واألوامر العامة وأوامر التفتيش بحق العسكريني وليس املدنيني. فهي 

ثم  ومن  واملنشقني،  الفارين  املجندين  حول  مبعلومات  العسكرية  املخابرات  شعبة  تزود 

تصدر األوامر بناء عىل تعليامت من املخابرات العسكرية. ويف كثري من األحيان كانت أوامر 

اعتقال الجنود تصدر مبارشة من املخابرات العسكرية وليس من مركز القيادة أو الكتائب. 

كام أصدرت الهيئة العامة لألركان أيضاً أوامر تتعلق بالعاملني وجرد األسلحة، وتقوم أحياناً 

بتعميم أوامر صادرة من الرئيس تتعلق بنقل القادة والضباط إىل كتائب وألوية مختلفة.

شعبة املخابرات العسكرية

تتبع شعبة املخابرات العسكرية لوزارة الدفاع، وتؤدي دور جهاز األمن يف الجيش. تتبع شعبة 

التي تتوىل رصف املخصصات  الدفاع،  البريوقراطية لوزارة  الناحية  العسكرية من  املخابرات 

املالية واألسلحة للشعبة، ولكن تشري التقارير إىل أن املخابرات العسكرية يف الواقع تسيطر 

أيضا، ألن  العسكرية  املخابرات  استقاللية  الوثائق  وتؤكد  كبري.14  إىل حد  الدفاع  وزارة  عىل 

صفحتني عىل األقل من الصفحات ذات األولوية موقعة من ضباط يف املخابرات العسكرية 

املخابرات  األمر. مهمة شعبة  إىل اطالعه عىل  أو تشري حتى  الدفاع  توقيع وزير  وال تحمل 

العسكرية الظاهرية هي مراقبة العسكريني والعاملني يف الجيش للتأكد من والئهم للحزب 

السلطة عىل  متارس  ال  فهو  بكثري،  ذلك  أكرب من  الفعلية  ولكن سلطتها  والجيش،15  الحاكم 

للحصول  املداهامت  أيضا لالستجواب وتنفيذ  السلطة  العسكري فقط، ولكنها متلك  الجهاز 
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عىل املعلومات، كام أنها تدير الدائرة االستخباراتية التي تجمع املعلومات االستخباراتية التي 

يفرتض أنها تستهدف الجيش )مبا فيها االستخبارات الخارجية، ولكنها تركز بشكل أسايس عىل 

ضامن الوالء يف صفوف العسكريني(. كام متارس املخابرات العسكرية وظائف مدنية، فهي 

األمالك قرب حدود  بيع ورشاء  املدنيني، وتسيطر عىل عمليات  باعتقال واستجواب  مخولة 

البالد والقواعد العسكرية. تضمنت عينة املركز السوري صفحات صادرة عن شعبة املخابرات 

العسكرية تحتوي معلومات رصدية وتقارير أمنية وأوامر بالتفتيش والرصد، وهناك عدد من 

األوامر التي تشري إىل اعرتافات بجرائم محتملة.

إدارة املخابرات الجوية

العسكرية.  املخابرات  شعبة  بعد  مخابرايت  جهاز  أقوى  ثاين  الجوية  املخابرات  إدارة  تعد 

وتصنف اإلدارة عىل أنها أحد املكونات األمنية يف وزارة الدفاع، ولكن ليس للوزارة يف الواقع 

أي سلطة عىل شعبة املخابرات العسكرية وال املخابرات الجوية.16 وتعد املخابرات الجوية 

من أوىف األجهزة للحزب السوري الحاكم، وأحد أهم وظائفها هو تأمني القوات الجوية التابعة 

للرئيس.17 ويف عينة املركز السوري للعدالة واملساءلة أصدرت إدارة املخابرات الجوية صفحات 

تضمنت معلومات رصد وتعقب وقوائم أسامء وتقارير أمنية وأوامر عامة، كام تضمنت أيضا 

صفحات احتوت معلومات تم تقدميها للجيش لغرض استهداف “اإلرهابيني”.

مكتب األمن القومي

مكتب األمن القومي هو الجهة القيادية املكلفة بوضع السياسات األمنية داخل سوريا. ويُعرف 

العسكرية  )املخابرات  االستخباراتية  الفروع  لجميع  األوامر  بإصداره  القومي  األمن  مكتب 

واملخابرات الجوية واملخابرات العامة واألمن السيايس(.18 والتعليامت التي يصدرها املكتب 

عامة بطبيعتها وتتناول عادة الطريقة التي يجب فيها عىل األجهزة أن تؤدي أعاملها، األمر 

الذي تأكد من خالل العينة أيضاً. حيث تضمنت الصفحات الصادرة عن مكتب األمن القومي 

يف معظم األحيان أوامر عامة، مبا فيها أوامر موجهة لجميع األجهزة األمنية وتوجيهات حول 

كيفية التصدي للمظاهرات واالضطرابات السياسية. تضمنت العينة أيضاً عدداً ال بأس به من 

الصفحات الصادرة عن مكتب األمن القومي حول معلومات تنصت ومراقبة دون أي إشارة 

املكتب  الصادرة عن  الوثائق  أي من  تتضمن  االستخباراتية. ومل  املعلومات  إىل مصدر هذه 

أوامر بالتفتيش أو االعتقال، األمر الذي قد يعود إىل أن املكتب ال ميلك مراكز اعتقال خاصة 

به أو ضباط لتنفيذ األوامر. إال أن أوامر التفتيش واالعتقال الصادرة عن األجهزة األخرى تصدر 

يف كثري من األحيان بناء عىل توصيات مكتب األمن القومي.

إدارة املخابرات العام

إدارة املخابرات العامة هي أقدم جهاز أمني، وكانت تابعة يف السابق لوزارة الداخلية، ولكنها 

اآلن تتبع بشكل مبارش للرئيس متاما كجزء من مكتب األمن القومي. تتوىل هذه اإلدارة مسؤولية 

أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  16
خارطة الطريق االنتقالية يف سوريا، بيت الخربة السوري 2013( 159(، http://syrianexperthouse.org/archives/775، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019( )والتي سيشار إليها من اآلن فصاعد بخارطة الطريق االنتقالية يف سوريا(.  17

خارطة الطريق االنتقالية يف سوريا، ص 159.  18

خارطة الطريق االنتقالية يف سوريا، ص 161.  19
أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  20

خارطة الطريق االنتقالية يف سوريا، ص. 161.  21
املخابرات السورية واألجهزة األمنية، GLOBALSECURITY.ORG، https://www.globalsecurity.org/intell/world/syria/intro.htm )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(  22

األمن الداخيل )وتتصدى للتهديدات الداخلية والخارجية( وهي سلطة االستخبارات الرسمية 

يف سوريا.19 تضمنت عينة املركز السوري للعدالة واملساءلة وثائق صادرة عن إدارة املخابرات 

العامة، كان معظمها تقارير أمنية ومعلومات استخباراتية، ولكنها تضمنت أيضا عدداً كبرياً 

من التقارير التي تتوقع أحداثا مستقبلية عىل أساس معلومات أمنية أو االستخبارات األخرى.

شعبة األمن السيايس

تعد شعبة األمن السيايس أحد مكونات وزارة الداخلية، ولكنها يف جميع أغراضها ومقاصدها 

جهة مستقلة وتستطيع أن تتواصل مبارشة مع الرئيس.20 وتعد شعبة األمن السيايس اإلدارة 

مبا  اليومية  املواطنني  بحياة  املتعلقة  الشؤون  بإدارة  مكلفة  فهي  املجتمع،  يف  بروزاً  األكرث 

فيها النظام الضخم إلصدار تصاريح البناء والعمل املطبق يف جميع أرجاء سوريا.21 وبعكس 

مكتب األمن القومي وهيئة األركان ال تعتمد هذه اإلدارة عىل أجهزة أخرى ملساندة واليتها، 

ولكنها تدير نقاط التفتيش الخاصة بها، ولديها السلطة الالزمة العتقال املدنيني.22 تضمنت 

الوثائق الصادرة عن شعبة األمن السيايس يف عينة املركز السوري للمساءلة والعدالة تقارير 

أمنية. وبالرغم من أن التقارير األمنية تضمنت معلومات عىل درجة عالية من األولوية، إال 

أن الشعبة أصدرت نسبة بسيطة نسبياً من أوامر االعتقال والتفتيش والرصد أو املراقبة، مام 

يشري إىل أن الشعبة قد ال تتمتع بنفس قوة إدارة املخابرات الجوية، األمر الذي يتوافق مع 

الفهم العام السائد يف املجتمع السوري حول السلطات النسبية لكل من األجهزة األمنية.

الرشطة

األوامر من أي فرع  تتلقى  الداخلية، وهي  لوزارة  تتبع  إدارة رشطة  يوجد يف كل محافظة 

من فروع املخابرات. وتعمل إدارات الرشطة يف كثري من األحيان مع شعبة األمن السيايس 

وتنفذها  األوامر  تتلقى  الرشطة  أن  السوري  املركز  عينة  وتبني  املدنيني.  بني  منترشة  ألنها 

وال تصدرها. فالوثائق التي أصدرتها الرشطة يف العينة تضمنت بشكل أسايس تقارير أمنية 

وقوائم أسامء. وكجزء من دعمها ألجهزة املخابرات األخرى يتوىل ضباط الرشطة يف كثري من 

األحيان عمل املخربين ويقومون برفع التقارير حول الكتابات املعادية للحكومة عىل الجدران 

واملنشقني السياسيني اآلخرين. 

يبني الشكل أدناه عدد الصفحات ذات الصلة التي تتضمن محتوى يتعلق باألجهزة الرئيسية 

املمثلة يف عينة املركز السوري. 
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فروع األمن

الوثائق. يبني  التي أصدرت  الفروع  الوثائق من تحديد  العديد من  السوري يف  املركز  متكن 

الشكل أعاله الفروع الثامنية التي ظهرت بشكل رئييس يف العينة بحسب عدد الصفحات ذات 

املخابرات  لألركان وشعبة  العامة  الهيئة  الفروع لجهازين رئيسيني هام:  الصلة. وتتبع هذه 

العسكرية.

صدرت معظم الصفحات املوجودة يف عينة املركز السوري للعدالة واملساءلة عن مثانية فروع 

للهيئة  تابعة  الضباط، وجميعها  والفوج 46 ومديرية شؤون  الخامسة  الفرقة  منها  رئيسية، 

األول ومقره دمشق، وتضم  الفيلق  من  الخامسة هي جزء  املدرعة  الفرقة  لألركان.  العامة 

الكتيبة املدرعة 17 والفرقة املدرعة 96 والفرقة 112 ميكانيك وفرقة املدفعية.23 والفوج 46 

هو عبارة عن قوات خاصة مستقلة مقرها حلب. تتعامل مديرية شؤون الضباط مع جميع 

األمور املتعلقة بالقيادة يف الجيش السوري، مبا فيها اختيار وترقية الضباط، كام أن فيها مكونا 

مهام يقوم بعمليات الرصد لضامن وجود الدرجة املناسبة من الوالء للحكومة بني الضباط. 

كام تضمنت العينة العديد من الصفحات الصادرة عن الفرع 294 والفرع 243 والفرع 261 

والفرع 265 والفرع 271 وهي جميعها تابعة لشعبة املخابرات العسكرية. وكان الفرع 294 

الخاصة  اللوجستية  األمور  ينسق  السوري، وهو  الجيش  العسكرية يف  الفرق  مبراقبة  مكلفاً 

بجميع نشاطات الفرق املسلحة وله السلطة املطلقة يف إعطاء األمر بتحرك الفرق املسلحة. 

أما الفروع األربعة األخرى فهي فروع محلية. الفرع 243 هو فرع املخابرات العسكرية يف 

دير الزور )سيشار إىل الفرع 243 كثرياً باعتباره أصدر العديد من الوثائق وبسبب املوقع الذي 

ُجمعت منه الوثائق(؛ الفرع 261 هو فرع من فروع املخابرات العسكرية يف حمص، والفرع 

265 هو فرع املخابرات العسكرية يف السويداء والقنيطرة، والفرع 271 هو فرع املخابرات 
العسكرية يف إدلب.24

أسامء الضباط

تظهر يف العديد من الوثائق، خاصة تلك التي ُعممت عىل العديد من الفروع أسامء وتواقيع 

الضباط، مبا فيهم ضباط من الصف األول. كذلك تظهر عىل العديد من الوثائق ذات األولوية، 

مبا فيها تلك التي تتضمن اعرتافا بارتكاب جرائم محتملة، تواقيع ضباط من الصف األول. 

وستكون هذه الوثائق مهمة جداً للمحققني عند بناء األدلة حول سلسلة القيادة ومسؤولية 

املستويات العليا من القيادة. ولكن هناك العديد من الوثائق التي ال تحمل أسامًء أو تواقيعاً، 

الجيش العريب السوري – نظام املعارك، GLOBALSECURITY.ORG، https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/army-orbat.htm، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.  23
سوريا: الكشف عن مراكز التعذيب، هيومان رايتس ووتش )3/7/2012(  24

أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  25
https://reader.chathamhouse.org/syrias-transactional-state-how-conflict-changed-syrian-states-exercise-power#the-origins- ،)10/10/2018( ،لينا خطيب ولينا سنجاب، الدولة التفاعلية يف سوريا، تشاثام هاوس  26

and-evolution-of-syria-s-shadow-state، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.
إصالح القطاع األمني يف سوريا يف حقبة ما بعد األسد، مبادرة اإلصالح العريب )31/7/2014(، https://www.arab-reform.net/en/node/607، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف )9/1/2019(.  27

خارطة الطريق االنتقالية يف سوريا  28
أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  29

أو وثائق يظهر عليها تواقيع غري مقروءة دون أسامء. ومن املمكن أن نبحث عن معلومات 

حول أسامء األشخاص يف الفروع املختلفة ورؤساء الفروع واملكاتب املحلية، ولكن سنحتاج 

للوثائق نفسها أن تلقي الضوء عىل اسم  الحالة للمزيد من مصادر األدلة. وميكن  يف هذه 

الضابط أو الجندي املوجود يف موقع معني يف فرتات معينة ألن هناك أكرث من مائتي صفحة 

وغريها  العاملني  نقل  وقوائم  العاملني،  بأسامء  قوائم  تتضمن  املختلفة  األجهزة  عن  صادرة 

من املعلومات التي تساعد يف تحديد األشخاص. وتشري وثائق أخرى، خاصة األوامر العامة، 

ببساطة إىل أن األمر صادر عن رئيس الجهاز دون وجود اسم أو توقيع. ولن يكون من الصعب 

معرفة أسامء رؤساء األجهزة من خالل بحث خارجي، ولكن من دون التواقيع ميكن لهؤالء 

األشخاص أن ينفوا معرفتهم باألوامر أمام أي محكمة.

التقييم الخارجي ألجهزة األمن يف سوريا
فيام يعد هذا التقرير األول من نوعه، مبعنى أنه التقرير األول الذي يعتمد عىل وثائق أصلية 

صادرة عن فروع املخابرات، إال أن عدداً من املنظامت نرشت تحليالت حول قطاع األمن يف 

تشاتام  و  االسرتاتيجية25  للدراسات  عمران  مركز  فيها  مبا  النزاع  بداية  منذ  وعملياته  سوريا 

هاوس26 ومبادرة اإلصالح العريب27 وبيت الخربة السوري.28 توصلت هذه التحليالت إىل نتائج 

باتساق عىل  األمني  الجهاز  النظام وأخطائه، وهي تصف  بنية  إىل حد كبري حول  متشابهة 

يطّلع  مل  السوري.  الشعب  ال  الحاكمة  العائلة  مصالح  لحامية  بحرص  مؤسسة مصممة  أنه 

املحللون يف هذه الدراسات عىل الوثائق الحكومية، ولكنهم اعتمدوا بدالً من ذلك عىل عدد 

من املصادر مبا فيها تقارير اإلعالم والقوانني واملعلومات العلنية حول بنية األجهزة وقيادتها 

واملقابالت مع املسؤولني الحكوميني الحاليني والسابقني. ومن خالل فهم النقاش األوسع حول 

أجهزة األمن، ميكن للقراء أن يفهموا كيف يعكس هذا التحليل النقاشات السابقة، أو كيف 

يضيف إليها أو يتعارض معها يف بعض األحيان، وبالتايل كيف ميكن أن ييضء عىل إمكانية 

اإلصالح. وفيام ال تعد النقاط األربعة التالية شاملة إال أنها متثل النتائج العامة التي توصلت 

السوري  املركز  عينة  تحليل  املتوفرة من  املعلومات  السابقة، وتؤيد  التحليالت  إليها معظم 

هذه النتائج حيث يكون ذلك مناسبا.

أجهزة املخابرات السورية تعمل خارج القانون. 

يتيح قانون الطوارئ الصادر عام 1962 وإعالن حالة الطوارئ لعام 1963 ودستور عام 197329 

املخابرات  إدارة  سوريا  أنشأت  عندما  القانون.  فوق  تعمل  أن  السورية  املخابرات  ألجهزة 
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العامة )أمن الدولة( عام 1969 تضمن املرسوم رقم 14 الصياغة التالية: “ ال يجوز مالحقة أي 

من العاملني يف اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ املهامت املحددة املوكلة إليهم 

أو يف معرض قيامهم بها إال مبوجب أمر مالحقة يصدر عن مدير اإلدارة.”30 وحتى يف حال عدم 

وجود نص رصيح بالحصانة، تعمل األجهزة بطرق تحيد بشكل كبري عن األنظمة. فعىل سبيل 

املثال يرفع كل جهاز مخابرايت تقاريره إىل دائرة أعىل )فمثال تتبع شعبة املخابرات العسكرية 

لوزارة الدفاع( ولكن يف الواقع تؤكد التحليالت أن هذه األجهزة تتبع بشكل مبارش للرئيس 

وأنها أحيانا تتوىل مسؤولية تعيني املسؤولني يف اإلدارة األعىل، مام يعطيها سلطة أكرب من تلك 
التي ينص عليها القانون املكتوب.31

الوثائق. فعىل سبيل  التحليالت بشكل غري مبارش من خالل  العديد من هذه  وميكن دعم 

املثال ال تشري أي من الوثائق إىل مذكرات أو أنظمة أو أي أسس قانونية أخرى تربر األوامر. 

كذلك بدالً من أن تصدر األوامر العسكرية من وزارة الدفاع دامئا فإنها تصدر يف كثري من 

األحيان من املخابرات الجوية أو العسكرية، مبا فيها أوامر رفيعة املستوى كأوامر بالقصف 

أو التدمري أو التصفية.

متتلك أجهزة املخابرات السورية تفويضاً غامضاً ومتداخالً مام يجعلها يف حالة تنافسية 

دامئة مع بعضها البعض.

األكادميي  وصف  كام  أو  الرئيس،  لسلطة  السورية  املخابرات  أجهزة  تهديد  عدم  لضامن 

اختصاصات  لها  داخلية  أمنية  أجهزة  عدة  الحكومة  “أنشأت  كويليفان:  ت.  جيمس 

مسارات  خالل  من  البعض  بعضها  ومراقبة  الجيش  والء  مراقبة  عىل  دامئا  تعمل  متداخلة 

الحاكمة  العائلة  تعرض  عدم  لضامن  وذلك  املهيمنني”،32  القادة  مع  مستقلة  اتصاالت 

حيث  تعاونية،  ال  تنافسية  حالة  يف  األجهزة  تبقى  أن  النظام  هذا  ويضمن  “انقالب”.  ألي 

النظام.  عىل  السيطرة  يف  استمراره  يضمن  الذي  األمر  للرئيس،  التملق  منها  كل  يحاول 

يبني تحليل العينة وجود عالقة أكرث تعقيداً بني األجهزة. ففيام يبدو جليا أن هناك تداخالً يف 

تفويض األجهزة )أبرزها الطريقة التي يضيع فيها املعتقلون يف شبكة االختصاصات والرتحيالت 

بني مراكز اعتقال األجهزة املختلفة( إال أن هناك تنسيقاً واضحاً وتعاوناً بني األجهزة منذ سنة 

2011 لقمع املعارضة السياسية واملجموعات املسلحة. فبدالً من التنافس أصبحت األجهزة 

تعتمد يف كثري من األحيان عىل بعضها البعض لتنفيذ األوامر وتوفري التقارير األمنية وتقارير 

الرصد. واالستثناء الوحيد يف العينة هو يف التجسس ما بني األجهزة، حيث تضمنت العديد من 

وثائق الرصد تسجيالت ملكاملات هاتفية وتقارير مخربين حول األجهزة األخرى، وهي تبني بشكل 

خاص الطريقة التي تتجسس فيها اإلدارات األكرث سلطة وقوة عىل الرشطة والقوات املسلحة.

خارطة الطريق االنتقالية يف سوريا  30
أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  31

.)INTERNATIONAL SECURITY( 2 131 – 165 )1999 24( جيمس ت. كوينليفان، الحامية من االنقالب: مامرسته ونتائجه يف الرشق األوسط، 24 األمن الدويل  32
أجهزة األمن السورية والحاجة لتغيري بنيوي ووظيفي.  33

تسيطر أجهزة املخابرات السورية عىل جميع جوانب حياة املواطنني اليومية مبا فيها 

الجوانب العادية جداً.

مكاتب  األمن  أجهزة  متتلك  محافظة،  كل  يف  والفروع  دمشق  يف  اإلدارة  مقر  إىل  فإضافة   

العديد  البالد. ويتوىل مسؤولو االستخبارات يف املكاتب املحلية يف  محلية يف مختلف أنحاء 

لهم  يكون  أن  دون  والزواج  امللكية  نقل  مثل  عمليات  املوافقة عىل  مسؤولية  األحيان  من 

فاعل  بشكل  تُعطل  أن  لألجهزة  ميكن  الحثيثة  املراقبة  خالل  ومن  األمن.  بأجهزة  صلة  أي 

مشبوهة.  الحكومة  تعتربها  التي  السياسية  النشاطات  يف  املنخرطني  لألفراد  اليومية  الحياة 

التي  الوثائق  تضمنت  جداً، حيث  عالياً  كان  اليومية  الحياة  رصد  مستوى  أن  الوثائق  تبني 

نشاطات  حول  تقارير  السيايس  األمن  إدار33ة  من  واملأخوذة   2011 لقبل  تاريخها  يعود 

كرحلة  تهديد،  أي  يشكلون  أنهم  عليهم  يبدو  ال  الذين  أولئك  فيها  مبا  اليومية،  املواطنني 

بدأت  مثالً. ويف سنة 2011  تاريخية  كنيسة  إىل  املسيحي  الشباب  من  بها مجموعة  قامت 

املعارضة  وأعامل  الجدران  عىل  والكتابة  املظاهرات  عىل  واضح  بشكل  تركز  الوثائق 

السياسية األخرى، ولكن الواضح أنه كان يتم العمل عىل متحيص أي عمل معارض للحكومة 

عائيل.    عشاء  يف  الحكومة  من  التذمر  أو  الرئيس  متثال  قرب  كالبصق  بسيطا  كان  مهام 

يتم منح املناصب يف أجهزة األمن بناء عىل الوالءات الشخصية لألرسة الحاكمة أو الروابط 

اإلثنية واألرسية.

 يف كثري من األحيان نجد أن رؤساء أجهزة املخابرات تربطهم عالقات أرسية أو شخصية مع 

الرئيس، بينام ينتمي معظم املوظفون يف هذه األجهزة إىل مجتمعات كانت تاريخياً موالية 

لألرسة الحاكمة. ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك عدد العلويني الكبري يف أجهزة األمن، حيث 

يفيد مركز عمران أن الجهاز الذي يعتربه األقوى، وهو إدارة املخابرات الجوية، يوظف أكرب 

نسبة من العلويني. 

العينة ميكن أن تستشف من أسامء ضباط الصف األول  التقييم يف  لهذا  الوحيدة  واإلشارة 

يف األجهزة القوية. فاألسامء التي تظهر يف الوثائق الصادرة عن إدارة املخابرات الجوية هي 

جميعها أسامء علوية معروفة. ولكن ال ميكن استشفاف أهمية الوالء والروابط العائلية من 

الوثائق وحدها، ولذا فإن هذا الجانب يحتاج للمزيد من البحث. 
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النتائج املستقاة من الوثائق

خرج تحليل املركز السوري للعدالة واملساءلة لحوايل 5,003 صفحة بعدد من النتائج املتعلقة 

بالفهم التقليدي لدور كل جهاز يف أعامل الدولة السورية. تم تصنيف النتائج التي توصل 

بني املواضيع.  الواردة أدناه بالرغم من أن هناك تداخالً كبرياً  إليها املركز بحسب املواضيع 

وقوائم  املعتقلون  الدولة،  تستخدمها  التي  واملراقبة  الرصد  املواضيع هي: مامرسات  وهذه 

املطلوبني، قواعد االشتباك، االعرتافات بارتكاب جرائم محتملة، قمع األكراد واألقليات األخرى 

والتنبؤات املستقبلية واملؤامرات. 

مامرسات الرصد واملراقبة الحكومية
نظرا ألن الوثائق أُخذت من مرافق املخابرات فليس من املفاجئ أن 719 صفحة تضمنت 

 135 هناك  كانت  الصفحات  هذه  ومن ضمن  العينة.  من  رصدية شكلت 14%  معلومات 

صفحة تتضمن أوامر برصد جهات وأشخاص معينني. ومن الصعب التوصل إىل نتائج قاطعة 

بسبب تنوع محتوى املواد املوجودة، ولكن يبدو أن مصدر هذه املواد جاء بشكل أسايس من 

التنصت عىل الهواتف واملخربين كام هو مبني أدناه. 

شعبة املخابرات العسكرية

بالرغم من حقيقة أن شعبة املخابرات العسكرية ذكرت يف %22 فقط من الصفحات ذات 

الصلة، إال أنه فيام يتعلق بالرصد واملراقبة تورطت إدارة املخابرات العسكرية يف %37 منها. 

وباملقابل ظهرت شعبة األمن السيايس يف %26 من الصفحات ذات الصلة، ولكنها ظهرت يف 

%11 فقط من الصفحات املرتبطة بالرصد واملراقبة. وميكن أن يشري ذلك إىل أن املخابرات 

العسكرية سيطرت عىل مسؤولية الرصد أكرث من إدارات األمن األخرى، ولكن سنحتاج إىل 

عينة أكرب للتوصل إىل أي نتائج مقبولة إحصائياً. 

التنصت عىل الهواتف

أساس  عىل  أُعدت  أخرى  مواد  أو  نصوصاً  بالرصد  املتعلقة  الصفحات  من   12% تضمنت 

التنصت عىل الهواتف. رشحت هذه املكاملات يف بعض األحيان مخاوف أمنية مرشوعة كرشاء 

وبيع ونقل األسلحة أو مخططات لهجامت عىل بلدات أو مدارس. ولكن مل تتضمن نصف 

ملجرد  الهواتف  بعض  عىل  يبدو  فيام  التنصت  وتم  أمنية،  معلومات  أي  تقريباً  الصفحات 

إىل  التي تشري  للوثيقة   1 امللحق رقم  )انظر  مشاركة أصحابها يف نشاطات سياسية سلمية. 

إذن  يذكر  ال  الصفحات  من هذه  أيا  أن  ذلك  من  واألهم  الصحفيني(.  أحد  هاتف  تسجيل 

محكمة أو أية إجراءات قانونية تتيح التنصت عىل الهواتف. 

الرصد والتجسس بني األجهزة 

مسؤولني  مراقبة  عن  كشفت  الصفحات  من  العديد  أن  نجد  أن  لالهتامم  املثري  من  كان 

حكوميني ومسؤولني يف أجهزة األمن األخرى. فثالث صفحات عىل األقل من الصفحات التي 

الحاالت  أحد  ويف  الدولة.  يف  بني مسؤولني  ملحادثات  تسجيالً  كانت  السوري  املركز  راجعها 

كان هناك محادثة بني قائد رشطة ورئيس رشطة حول كتابات معادية للحكومة عىل الحائط 

متت مناقشتها بالرغم من عدم وجود أي إشارة إىل أن أي من املسؤولني كان متعاطفاً مع 

هذه الكتابات. واملكاملة األخرى كانت بني شخصني يعمالن لصالح إدارة املخابرات العامة. 

تبني هذه الصفحات أن اإلدارات والفروع كانت تتجسس عىل بعضها البعض وتتشارك فيام 

بينها بنصوص املكاملات. 

تضمنت العينة سلسلة من 13 صفحة هي عبارة عن ملف تم تجميعه حول املدير السابق 

ملديرية التعليم يف إدلب. وكانت إحدى الصفحات األوىل من امللف عبارة عن رسالة موقعة 

منه يعرب فيها عن قلقه من الرضر الذي لحق باملدارس يف إدلب ويحذر من أن األرس تستخدم 

املدارس كمالجئ. وإضافة لهذه الرسالة احتوى ملفه شكاوى مقدمة بحقه، من ضمنها شكوى 

مقدمة من موظف سابق وأم مل يحصل ابنها عىل عالمة جيدة يف امتحان تحريري. اتهمت 

حول  رسالته  أن  ومبا  املعارضة،  مع  والعمل  باالختالس  املدير  امللف  يف  األخرى  الصفحات 

املدارس موجودة يف نفس امللف الذي يحتوي هذه الشكاوى واالهتاممات، يبدو أن مخاوفه 

األوىل وطلبه حامية املدارس يف إدلب أثارت الشكوك حوله لدى أجهزة املخابرات وأدت بهم 

إىل مراقبة املدير وجمع معلومات ترض به.

الوشايات واملخربون

الذي بدأت  اليوم  أنه يف  الوثائق إىل  أو وشاية، حيث تشري  ذكرت 79 صفحة كلمة مخرب 

فيه املظاهرات يف سوريا أمرت إدارة املخابرات العسكرية برفع مستوى االستنفار و”تفعيل 

يف  املخربين  بزرع  إقراراً  أخرى  صفحة  تضمنت  كام  البالد.  أنحاء  جميع  يف  املخربين” 

أسامء  للحصول عىل  املخربين  تعتمد عىل  األمن  أجهزة  بأن  واعرتافا  لتفريقها،  املظاهرات 

املشاركني يف املظاهرات.

فيام مل تتضمن العديد من الصفحات شيئاً سوى أسامء املخربين، احتوت صفحات أخرى 

أو  الرئيس،  إهانة  مثل  أفعاال  الرتكابهم  أفراد  بحق  تقاريراً  يرفعون  مخربين  من  إفادات 

التحريض عىل التظاهر أو بسبب وجود صالت بينهم وبني “الجامعات اإلرهابية املسلحة”. 

وكان من ضمن اإلفادات وشايات من مجندين عن مجندين آخرين، ومن ضباط عن ضباط 

عن  أطباء  ومن  زمالئهم،  عن  املستشفى  موظفي  ومن  الضباط،  عن  جنود  ومن  آخرين، 

الحاالت كان األفراد  أنه كانت هناك وشايات عن األقارب أيضاً. ويف بعض  مرىض، وحتى 

يُّبلغون جهاز املخابرات أنهم استلموا رسالة أو مكاملة هاتفية مشبوهة، ويزودون األجهزة 

بالرقم ليتمكنوا من مراقبته، ولكن ال تشري الوثائق إىل أن األجهزة تحقق يف املوضوع بأي 

شكل من األشكال قبل أن تستجيب للتبليغات. ويف بعض الحاالت كان يتبني خالل التحقيق 

أن املخرب كذب أو زرع األدلة لتجريم شخص معني، ولكن يبدو أن االسرتاتيجية املتبعة هي 

االعتقال الفوري ومن ثم طرح األسئلة الحقاً. وحتى عندما كانت املعلومات تبدو ملتوية 

وغري منطقية كان رد أجهزة األمن دامئاً تقريباً بإصدار أمر إلجراء الالزم. 

ويبدو جليا من الوثائق أن اسرتاتيجية الدولة يف االعتامد بشكل مكثف عىل املخربين وتشجيع 

املظاهرات.  خالل  للقلق  مصدراً  أصبحت  السوري  املجتمع  ويف  األجهزة  داخل  التجسس 

تصاعد  وتصف  املخربين،  أسامء  تكشف  ومنشورات  الجدران  عىل  كتابات  الوثائق  وتصف 

قبل  من  استهدافهم  أو  معينني  مخربين  بقتل  مبارش  بشكل  التهديد  إىل  ليصل  الغضب 

املجموعات املسلحة، ويف أحد الحاالت وصفت أحد الصفحات حالة تم فيها رمي املتفجرات 

عىل منزل مخرب. وتظهر هذه االنقسامات والغضب أيضا يف الوثائق التي جمعتها مجموعات 

حقوق اإلنسان أيضاً.

قوائم املطلوبني واملعتقلني 
إضافة ملعلومات الرصد واملراقبة، تتضمن العينة عدداً من الصفحات التي تشري إىل اعتقاالت 

وتوقيفات واختطاف وأسامء مطلوبني. ويف املجمل كانت هناك 576 صفحة تتضمن مثل هذه 

املعلومات، شكلت %11 من العينة. وهذا يعكس إىل حد كبري حمالت االعتقال الجامعي التي 

كانت تقوم بها الحكومة لقمع املعارضة منذ سنة 2011، حيث أشارت الكثري من الصفحات 

مقاتلني  بحق  توقيف  أوامر  كذلك  تضمنت  ولكنها  والصحفيني،  املتظاهرين  إىل  العينة  يف 

مسلحني وضباط ومجندين منشقني. إضافة إىل ذلك، تضمنت بعض الصفحات معلومات عن 

اختطاف ضباط وجنود، ولكن لن يركز هذا الفصل عىل االنتهاكات املزعومة من الدولة ضد 

أشخاص غري معروفني. 
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قوائم املطلوبني

للتوقيف  بأسامء أشخاص مطلوبني  قوائم  العينة عبارة عن  كانت 59 صفحة من صفحات 

للحصول  لتوقيف أشخاص محددين وطلبات  األوامر  التحقيق. وتضمنت مزيجا من  أو  و/ 

عىل أسامء أو معلومات أخرى حول املطلوبني. ويف بعض الصفحات ظهرت أسامء املطلوبني 

هؤالء  أسامء  أن  الصفحات  هذه  من  الكثري  وبيّنت  بجانبها.   ”X  “ إشارة  مع  أو  مشطوبة 

املطلوبني شطبت من القوائم ألنه قد تم القبض عليهم فعال، أو أنهم قتلوا خالل االشتباكات، 

أو أنهم توصلوا لتسوية مع السلطات،34 أو مزيجا من هذه الحاالت، ولكن مل توفر أي من 

الصفحات معلومات واضحة عن معنى هذه اإلشارات. 

مامرسات التوقيف

ألقت مراجعة 164 صفحة من الصفحات ذات األولوية التي تناولت موضوع االعتقال )وليس 

يف  الحكومة  تتبعها  التي  املامرسات  عىل  الضوء  حكومية(  غري  أطراف  قبل  من  االختطاف 

التوقيف. فمعظم الصفحات املتعلقة باالعتقال املوجودة يف العينة كانت تتحدث عن أفراد 

تم اعتقالهم بسبب التظاهر أو بسبب أشكال أخرى من التعبري عن الرأي، مبا فيها عىل سبيل 

املثال شتم الرئيس خالل دعوة عشاء. ولكننا يجب أن نشري إىل أن الصفحات املوجودة يف 

وأفراد  املعادي”(  “اإلعالم  )أي  للحكومة  املنتقدين  والصحفيني  املتظاهرين  صنفت  العينة 

أن  يبدو  الحاالت  بعض  ويف  تحريضية”.  “عنارص  بأنهم  واإلرهابيني  املسلحة  الجامعات 

املصطلحات كانت تستخدم بشكل مختلط أو عشوايئ. كذلك احتوت العينة عىل إقرار بأنه 

كان من بني املعتقلني أطفال ونساء، حيث طلبت واحدة من الصفحات الصادرة عن رئيس 

شعبة األمن السيايس يف دمشق جميع أسامء النساء واألطفال املحتجزين يف الفرع املحيل. 

)انظر امللحق رقم 2 لالطالع عىل الوثيقة كاملة(.

الحكومة  مخربي  من  وشايات   )1 ييل:  ما  أساس  عىل  متت  التوقيفات  أن  الوثائق  وتؤكد 

عن  عرب  أو  للحكومة  معادية  أفعال  يف  شارك  الفرد  بأن  تدعي  األقارب  وحتى  واملعارف 

معارضته لها بالكالم، 2( أمر صادر من فرع أمني أو عىل أساس قامئة املطلوبني، والتي قد 

يرد اسم الشخص فيها بسبب ظهوره يف أحد وسائط “اإلعالم املعادي” أو بسبب معلومات 

املراقبة والرصد التي تشري إىل أنه شارك أو ينوي أن يشارك يف أعامل معادية للحكومة/ أو 

التعبري عن معارضته لها كالمياً، 3( ارتباط الفرد أو االشتباه بارتباطه باملعارضة، وهذا يتضمن 

الفعلية يف  املشاركة  و4(  أنفسهم،  تسليم  املطلوبني عىل  العائلة إلجبار  أفراد  توقيف  أيضا 

أعامل املعارضة بشكل مبارش بحسب شهادة رشطي أو ضابط مخابرات. 

بينت الوثائق أيضاً أن املواطنني العاديني كانوا يستخدمون أحيانا للتعريف عن األفراد ليتم 

األقارب  كتوقيف  مامرسات  أن  الحكومة  أدركت  أن  وبعد  التفتيش.  نقاط  عىل  توقيفهم 

وأخذهم رهائن واستخدام الناس العاديني للتعريف عىل املشتبهني عىل نقاط التفتيش كانت 

تتسبب باملزيد من االستياء بني الناس، أظهرت واحدة من الصفحات أن فرعا أمنياً حظر هذه 

عىل  االعتامد  زيادة  من ضمنها  أخرى،  تكتيكات  باستخدام  ذلك  من  بدالً  وأمر  املامرسات 

املخربين الرسيني. وباملثل اقرتحت واحدة من الصفحات الصادرة عن مكتب األمن القومي 

إيقاف االعتامد عىل مخربين من طائفة واحدة )العلوية عىل األغلب( للتعرف عىل املطلوبني 

عىل الحواجز األمنية، يف محاولة للحد من الضغائن بني الطوائف، وأوصت وثيقة منفصلة 

أيضا باستخدام مامرسات توقيف تحافظ عىل قدر من االحرتام مثل منع توقيف األشخاص 

يف أماكن عملهم أو يف املباين الحكومية. ومل نستطع أن نفهم من األوراق املوجودة يف العينة 

فقط إن كانت هذه األوامر قد نفذت أم ال.

ويف الحاالت التي اعتمدت فيها األجهزة األمنية عىل الوشايات واملخربين واملعارف ال تظهر 

أي معلومات حول تثبت األجهزة األمنية من املعلومات قبل توقيف األشخاص املعنيني. حيث 

أنها تحدد بعد توقيف الشخص إن كانت املعلومات التي وصلت إليهم حقيقة أو مزيفة. ويف 

حال وجود اتهامات باطلة كانوا يقومون بالتحقيق يف خلفية الفرد واحتجازه تحسباً لظهور 

أي معلومات أخرى قد تربطه “بالتحريض”. 

التسوية ال تعني تربئة الفرد من أي ذنب، ولكنها تعني أن الفرد سلم نفسه للسلطات ووعد بعدم تكرار هذه األفعال يف املستقبل. وتستخدم عبارة “متت تسويه وضعه” بشكل متكرر يف مصادر اإلعالم املوالية للدولة وحسابات الحكومة   34

عىل املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي.

أن  الوثائق  تبني  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  قابله  به معتقل سابق  أفاد  ما  وبحسب 

الصفحات  تضمنت  حيث  آلخر.  مركز  من  املعتقلني  بنقل  باألغلب  تقوم  كانت  الحكومة 

املوجودة يف العينة أوامر بنقل املعتقلني من سجن آلخر أو من حوزة إدارة مخابرات ألخرى. 

كام تضمنت بعض الصفحات أوامر بنقل املعتقلني إىل عهدة إدارة أخرى قبل اإلفراج عنهم 

للتحقيق بتهم منفصلة أو مشابهة. كام ذكرت بعض الصفحات أن الفرد اعتقل وتم التحقيق 

معه واإلفراج عنه، ولكنها نادراً ما تذكر فرتة اعتقاله أو ما حصل له بعد توقيفه.

االعتقاالت التي تهدف ملنع/ ردع املظاهرات

تنظيم  لردع  كتكتيك  أيضا  يستخدم  كان  التوقيف  أن  العينة  يف  الصفحات  بعض  تبني 

املظاهرات من األساس. فمن بني الصفحات املوجودة يف العينة كان هناك تقرير يومي يتوقع 

أن تتضمن مظاهرات مرتقبة عدداً أقل من املتظاهرين إن تم اعتقالهم قبل موعد املظاهرة. 

كام تضمنت بعض الصفحات كذلك معلومات حول اعتقال أشخاص إلجبارهم عىل االمتناع 

عن املشاركة يف املظاهرات.

الوفيات خالل فرتة االعتقال

بالرغم من أن الغالبية العظمى من الصفحات املوجودة يف العينة ال توفر معلومات حول 

مصري املعتقلني بعد توقيفهم، أشار عدد قليل منها إىل أن املعتقلني لقوا حتفهم يف التوقيف. 

ولقد وفرت سلسلة أوراق من 7 صفحات حول شخص معني مثاالً كامالً عىل مراسالت أجهزة 

“إعالم  وسائل  أحد  يف  للحكومة  اتهامات  توجيهه  فبعد  الحوادث.  هذه  مثل  حول  األمن 

االجتامعي  وضعه  حول  مفّصل  تقرير  تقديم  إىل  أدى  مام  عليه  املراقبة  فرض  تم  العدو” 

وأفراد عائلته وانتامءاته السياسية. وتضمنت هذه الصفحات تقريراً صدر قبل مرور أقل من 

السوق  البطن خالل مداهمة عسكرية عىل  الشخص أصيب بطلقة يف  بأن هذا  تفيد  شهر 

وأنه نُقل إىل املستشفى ووضعه مستقر. وبعدها وافقت مقرات األمن السيايس عىل طلب 

نقله من املستشفى العسكري إىل فرع األمن السيايس املحيل. ومن ثم أفادت صفحة صدرت 

أصابته خالل  التي  الجروح  تويف بسبب  الشخص  أن هذا  إىل  التاريخ  ذلك  أسبوع من  بعد 

املداهامت. ولكن بنّي مقطع نرش عىل اليوتيوب جنازة هذا الشخص التي متت يف ذات اليوم 

الذي متت فيه املوافقة عىل نقله، وظهرت عىل جثته كدمات وغرز بطول عدة سنتمرتات. 

تثري  أنها  كام  توقيفه.  فرتة  تويف خالل  الشخص  بأن هذا  اعرتافاً  األوراق هذه  متثل سلسلة 

أسئلة حول فيام إن كانت أجهزة األمن قد وفر معلومات كاذبة عن سبب املوت أو فيام إن 

كان املستشفى العسكري مل يقدم الرعاية الالزمة له، ألن األوراق تذكر يف البداية أنه نقل 

إىل املستشفى يف حالة مستقرة بعد تعرضه لإلصابة خالل املداهمة. ويدعم مقطع الفيديو 

الذي نرش عىل اليوتيوب االستنتاج السابق ويشري إىل أنه قد تعرض للتعذيب وإساءة املعاملة 

خالل التوقيف.

التعذيب خالل االعتقال

باستخدام التعذيب بالرغم  ال تتضمن أي من الصفحات املوجودة يف العينة اعرتافاً رصيحاً 

من انتشار اتهامات مستمرة بتعرض املوقوفني للتعذيب يف مراكز توقيف الحكومة بحسب 

يشري  وهذا  إطالق رساحهم.  بعد  واإلعالم  التوثيق  ملجموعات  السابقون  املعتقلون  أفاد  ما 

أو  املواضيع عمداً  يتم حذف بعض  املفّصلة  الحكومة  بالرغم من سجالت  أنه  باألغلب إىل 

إخفاؤها يف املراسالت الخطية. ولكن تضمنت صفحة واحدة عىل األقل مالحظة خطية من 

معتقل اعرتف فيها بذنبه وأقسم بأنه مل يتعرض للرضب أو التعذيب خالل فرتة توقيفه، مام 

يثري الشكوك بانه تعرض للتعذيب وسوء املعاملة فعالً يف املعتقل. وعند اإلشارة إىل املعتقلني 

تضمنت بعض الصفحات أوامر “بالتعامل مع الوضع” أو “إجراء الالزم” ولكننا ال نستطيع 

تأكيد املعنى الحقيقي لهذه الجمل من الوثائق لوحدها.

التناقضات مع قواعد بيانات املعتقلني

املعتقلني  لألشخاص  وعامة  خاصة  بيانات  قواعد  السورية  املنظامت  من  العديد  أعدت 

واملفقودين منذ بداية األزمة. قام املركز السوري للعدالة واملساءلة بتنزيل التوثيق املوجود 

يف قواعد البيانات العامة، وأهمها قاعدة البيانات التي أعدها مركز توثيق االنتهاكات وقام 

املركز السوري مبقارنة هذه املعلومات مع تلك املوجودة لديه يف قاعدة البيانات. ومل يكن 



املركز السوري للعدالة واملساءلة  |  13 

من املفاجئ أن غالبية أسامء املعتقلني التي أوردتها وثائق الحكومة مل تظهر يف قاعدة بيانات 

مركز توثيق االنتهاكات املتاحة للجمهور.35 وليس املقصود هنا التقليل من شأن جهود مركز 

توثيق االنتهاكات ولكننا نريد أن نشري إىل أن أياً من منظامت التوثيق مل تنجح يف تجميع 

السوري  املركز  نقطة ركز عليها  النزاع، وهي  املعتقلني خالل  بأسامء  كاملة  أو  قامئة شاملة 

خالل مفاوضات السالم التي ترعاها األمم املتحدة.36 ويف الواقع أن الدولة هي من تتحمل 

هذا  ويبدي  املعتقلني.  أوضاع  عن  واإلفصاح  بشفافية  القوائم  هذه  مثل  توفري  مسؤولية 

الحكومة  قوائم  املعتقلني يف  أعداد  بني  الواضحة  الفروقات  األدىن  بالحد  التجريبي  التحليل 

وقوائم منظامت حقوق اإلنسان. 

قواعد االشتباك
والتعليامت  السياسات  واملخابراتية  العسكرية  األجهزة  فيها  تصيغ  التي  الطريقة  تشكل 

وقواعد االشتباك ملرؤوسيها الطريقة التي يقومون فيها بالتنفيذ عىل األرض. وخالل تحليل 

التي  الطريقة  للقلق حول  التقدير كنمط مثري  أو سلطة  االستنسابية  برزت مسألة  الوثائق 

بشكل  نفسها  الوثائق  تُفصح  ال  وفيام  به.  تسمح  أو  القوة  استخدام  الحكومة  فيها  تقيد 

عام عن تكتيكات، إال أن األوامر تكشف عن بعض هذه التكتيكات خاصة بسبب افتقارها 

للتفاصيل. فبسبب تعقيد الوضع يف سوريا ال تضمن هذه التعليامت العامة مستوى كاٍف من 

االلتزام بالقانونني اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان الدويل، ولكنها ترتك بدالً من ذلك مساحة 

كبرية لالنتهاك. وميكن أن يساعد تحليل معمق ألدلة التدريبات واملواد املساندة إضافة إىل 

الفروع املحلية هذه  تُنفذ فيها  التي  الفروع يف وضع تصور للطريقة  املقابالت مع قيادات 

اإلجراءات  أو  األوامر  تعليامت محددة ملعظم  تتضمن  ال  نفسها  الوثائق  ولكن  التعليامت، 

اإلضافية التي يجب اتباعها يف حاالت معينة. ولذا ميكن أن نعتربها إشارة قوية ألن ضباط 

وقادة الصف األول مل يتخذوا التدابري الرضورية واملعقولة ملنع ارتكاب الجرائم.

إجراء الالزم

تكررت عبارة “إجراء الالزم” )أو “اتخاذ اإلجراءات الالزمة”( يف الوثائق بكرثة. حيث الحظ 

محللو املركز السوري للعدالة واملساءلة وجود هذه العبارة يف 30 صفحة عىل األقل خالل 

عملية التحليل، ولكنها تكررت أكرث دون أن يتم تسجيلها.37 استخدمت العبارة بشكل روتيني 

للغاية لدرجة أن صفحتني من الصفحات املوجودة يف العينة – وكالهام صادرتان عن ضباط 

من مستوى عال – تضمنتا فقط عبارة “إجراء الالزم” مع التواقيع والرتويسات الالزمة لكن من 

دون أي معلومات حول فحوى األمر. وكانت الصعوبة يف فهم فيام إن كانت هذه العبارة مؤرشاً 

هاماً لوجود انتهاكات محتملة أو أنها مجرد عبارة عامة تستخدم حتى يف الظروف العادية.

فقط.  واحدة  حالة  يف  الالزم”  “بإجراء  أمر  تنفيذ  كيفية  تحديد  من  السوري  املركز  متكن 

معادية  وشعارات  الجدران  عىل  ومعادية”  “مشينة  كتابات  بوجود  معلومات  استالم  فبعد 

الفرع  ورد  الالزم”،  “بإجراء  تعليامت  املحيل  للفرع  اإلدارة  وجّهت  معينة  بلدة  يف  لألسد 

الكتابات  إلخفاء  الجدران  بطالء  الضباط  قام  حيث  الالزم؛  بإجراء  فعال  قام  بأنه  املحيل 

الفرع  تقرير  الالزم معهم. ومن دون  املذنبني لكشف هويتهم وإجراء  بالبحث عن  وقاموا 

أعطي  قد  املحيل  الفرع  أن  هو  الثابت  ولكن  باألمر،  املقصود  استنتاج  باإلمكان  كان  ملا 

تباين  سبب  كبري  حد  إىل  يفرس  الذي  األمر  األوامر،  تنفيذ  كيفية  لتقدير  واسعة  مساحة 

أساليب القمع التي استخدمت تحديداً يف بداية التظاهرات يف مختلف املناطق يف سوريا.38 

السوري  املركز  أجراها  التي  الوثائق  مراجعة  غري  أخرى  سياقات  من  الناشئة  األدلة  وتدعم 

بعض  يف  املميتة”  “القوة  استخدام  تتضمن  أن  ميكن  الالزم”  “إجراء  عبارة  بأن  االستنتاج 

منشق   36 مع  مقابالت  بإجراء  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  قامت   ،2011 يف  الحاالت. 

نظرا لصغر حجم العينة وأن املركز السوري للعدالة واملساءلة غري مطلع عىل املنهجية التي اتبعها مركز توثيق االنتهاكات وعدم قدرته عىل التأكد من دقة قوائم املعتقلني التي أعدتها الحكومة فإنه لن يوفر نسب محددة حول التناقضات   35

بهدف عدم تضليل القارئ. ولكن التناقضات التي ظهرت يف البيانات املوجودة كانت كثرية لدرجة تجعلها ذات أهمية.
https://syriaaccountability. للعدالة واملساءلة )21/3/2016(  السوري  املركز  املعتقلني واملعتقالت يف سوريا،  االنتقالية حول قضية  اإلنسان واملساءلة والعدالة  التوثيق وحقوق  العاملة يف مجال  السورية  املنظامت  مذكرة أصدرتها   36

org/updates/2016/03/21/memorandum-issued-by-syrian-organizations-working-in-the-field-of-human-rights-accountability-and-transitional-justice-on-the-issue-of-detainees-and-detention-cen-

ters-in-syria/، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(.
أحد الدروس املستفادة التي ميكن تطبيقها يف التحليالت املستقبلية هو تسجيل ورود عبارة “إجراء الالزم” و”اتخاذ اإلجراءات الالزمة” يف األوامر يف كل مرة.  37

كام اختلفت االستجابة من وقت آلخر، األمر الذي قد يعزى إىل عوامل أخرى أيضا مبا فيها تغطية األخبار يف اإلعالم الدويل والرغبة يف اسرتضاء الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية. ولكن هذه العوامل املرتبطة بالسياق ال تذكر يف الوثائق.  38
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria1211webwcover_0.pdf باستخدام جميع الوسائل الالزمة!” مسؤولية األفراد والقادة عن الجرائم ضد اإلنسانية يف سوريا، هيومان رايتس ووتش، 2011، متاح عىل“  39
1:16-cv-01423-ABJ )D.D.C. March 22, 2018(, 5-Declaration-of-Ulysses-dated-September-28-2017_Redacted.pdf :أنظر بيان “أوليسيس”، كاثلني كولفني وآخرون ضد الجمهورية العربية السورية، رقم القضية  40

بحق  اإلنسانية  ضد  محتملة  جرائم  بوقوع  شهدوا  املخابرات  وأجهزة  الجيش  عن 

“جميع  باستخدام  املظاهرات  بوقف  دامئة  أوامر  أصدروا  “قادتهم  إن  وقالوا  املتظاهرين، 

ويشري  املواقع”.  إىل  إرسالهم  وقبل  املنتظمة  اإلحاطة  اجتامعات  يف  الالزمة”  الوسائل 

التقرير إىل أن “املنشقني قالوا إنه حتى يف الحاالت التي مل يتم فيها تحديد ذلك، إال أنهم 

القوة  باستخدام  ترصيح  أنها  عىل  الالزمة‘  الوسائل  ’جميع  عبارة  يفهمون  كانوا  جميعا 
الجموع”.39 بدال من وسائل ضبط  الحية  بالذخائر  تزويدهم  يتم  كان  وأنه  املميتة، خاصة 

القتل  أمريكية بسبب  السورية يف محكمة  الحكومة  إضافة إىل ذلك، يف قضية رفعت عىل 

الخطأ للصحفية األمريكية ماري كولفني يف حمص يف شباط 2012، قدم املدعي شهادة من 

“باتخاذ  أمراً  أن جرنااًل سوريا أعطى  العميل  أكد  السورية.40 ولقد  للمخابرات  عميل سابق 

األحداث  تنقل  كانت  التي  كولفني،  ماري  فيهم  مبا  الصحفيني،  مع  الالزمة”  التدابري  جميع 

يف حمص. وأفاد العميل أنه فهم من العبارة أن عليهم القبض عىل الصحفيني، أو استخدام 

املدنية  والقضايا  الجنائية  املالحقات  أن  ومبا  ممكناً.  ذلك  يكن  مل  إن  معهم  املميتة  القوة 

توضح  أدلة  تربز  قد  األخرى،  القضائية  الواليات  أوروبا وضمن  اآلن يف  ترفع  املنتهكني  ضد 

أم ال ومتى.  املميتة  القوة  باستخدام  اإلذن  املصطلح وإن كان قد تم إعطاء  استخدام هذا 

إنظر امللحق رقم 3 للوثيقة الكاملة.
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مبدأ التمييز

التي  األوامر  تؤدي  كيف  لتفسري  األخرى  واألدلة  الوثائق  هذه  مثل  بني  ما  الجمع  ميكن 

أشارت  املدنيني.  استهداف  أو  العشوائية  الهجامت  إىل  االجتهاد  أو  لالستنسابية  مجاالً  ترتك 

من  الواردة  االستخباراتية  املعلومات  أساس  عىل  أنه  الوثائق  يف  وردت  التي  األمثلة  بعض 

رُشَف  من  املالبس  تنرش  املسلحة  الجامعات  أن  الحكومة  اعتقدت  معروفة  غري  مصادر 

املدارس  هذه  تستخدم  كانت  الواقع  يف  أنها  مع  إليها،  التجأت  أرساً  بأن  لتوحي  املدارس 

كقواعد تدريبية. وكان األمر يف نهاية الصفحة هو “إجراء الالزم” دون إعطاء أي تعليامت 

أو  ال،  أم  صحيحة  االستخباراتية  املعلومات  كانت  إن  فيام  لتحديد  أوالً  املدارس  بتفتيش 

املدارس  كانت  حالة  يف  املدنيني  صفوف  يف  خسائر  لتجنب  الدقيق  االستهداف  استخدام 

اعتمدت صفحة أخرى عىل  املسلحة معاً. كام  املدنيني والجامعات  فعالً تستخدم من قبل 

ادعاءات مشكوك بأمرها بأن الجامعات املسلحة كانت تستخدم الجلد املستخدم يف كرات 

الدوريات.  التفتيش ويف  الالزم عىل نقاط  القدم لتصنيع األلغام، وعليه أعطي األمر بإجراء 

أدى  الحاالت  هذه  يف  الالزم  بإجراء  األمر  إعطاء  فإن  سوريا  يف  القدم  كرة  لشعبية  ونظرا 

األحيان  بعض  يف  وتوقيفهم  األبرياء،  املدنيني  من  محدود  ال  بعدد  التحرش  إىل  األغلب  يف 

رياضية.  ملعدات  حيازتهم  بسبب  فقط  بكثري  ذلك  من  أسوء  هو  ما  أو  استجوابهم  أو 

وحتى عند إعطاء أوامر محددة أكرث من مجرد األمر بإجراء الالزم فإن أوامر الحكومة تتيح 

دامئاً حصول االنتهاكات. ففي صفحتني تتعلقان بتقارير حول استخدام الجامعات املسلحة 

الحكومية صدرت األوامر باستهداف املركبات املشبوهة  القوات  املدنية ملهاجمة  للمركبات 

وتدمريها عىل الفور )انظر امللحق رقم 3 لالطالع عىل الوثيقة كاملة(. ومرة أخرى مل تتضمن 

األوامر أي توصيات بتفتيش املركبات، حيث أمكن، لتجنب الخسائر بني املدنيني.  ومبا أن 

جزءاً كبرياً من املعارك يف سوريا دارت يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية كان من األجدى 

االهتامم بشكل خاص بحامية املدنيني، ولكن الوثائق ال تعكس االهتامم الالزم مببدأ التمييز. 

مبدأ التناسب

القوة”،  أشكال  باستخدام “جميع  الوضع  بالتعامل مع  أمراً  الصفحات  تضمنت واحدة من 

الجامعات  بأن  أفادت  معروف  غري  مصدر  من  استخباراتية  ملعلومات  استجابة  يف  وذلك 

املسلحة كانت تتحرك للهجوم عىل إدلب. وكام هي الحال يف الفقرة املتعلقة مببدأ التمييز، 

التناسب بعني االعتبار  الحكومية أخذت مبدأ  القوات  أن  الصفحة أي إشارة إىل  ال تتضمن 

عند إصدارها لألمر. 

عدم وضوح القصد

مل يستطع املركز السوري للعدالة واملساءلة أن يحدد من الوثائق وحدها إن كانت عبارات 

“كإجراء الالزم” تستخدم لحامية الضباط من املسؤولية عن طريق الحفاظ عىل طبقة من 

الغموض بني العمليات امليدانية والفرع ومكاتب اإلدارة. ومع أن الوثائق، كام ذكرنا يف الفصول 

السابقة، تعرتف أحياناً بارتكاب الجرائم، إال أن األوامر يف األغلب مكتوبة قصداً بهذه الطريقة 

الوضع عىل األرض بحسب ما يرونه مناسباً. ينطبق  إلعطاء مجال لالجتهاد واالستفادة من 

هذا التفسري أيضاً عىل املامرسات القدمية يف سوريا، حيث كانت الحكومة تستخدم دامئاً لغة 

مبهمة يف القوانني املعلنة وتسجيل التصاريح والوثائق األخرى التي تصدرها الحكومة بشكل 

روتيني، األمر الذي يتيح املجال ملامرسات الفساد واالنتهاكات األخرى عىل يد الضباط الصغار.

االعرتافات باقرتاف الجرائم
محتملة.  بانتهاكات  اعرتافات  تضمنت  214 صفحة  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  حدد 

وكانت النسبة األعىل من الصفحات تتناول املظاهرات، مبا فيها مراقبة املعارضني املشتبهني 

للحكومة، وقوائم املطلوبني وحمالت االعتقال ونشاطات قوات األمن الحكومية يف املظاهرات. 

وكان من ضمن األمناط املتكررة األخرى االعرتافات غري املبارشة مثل إصدار تعليامت بوقف 

عن  بالتوقف  األوامر  )مثال:  السابق  يف  جرمية  بوقوع  املعرفة  يعني  مام  واضح،  انتهاك 

استخدام القوة املميتة يف املظاهرات والتوقف عن رسقة قوافل املساعدات اإلنسانية(. معظم 

الصفحات التي تم تصنيفها كاعرتافات محتملة تبني التورط بانتهاكات حقوق اإلنسان، بينام 

أشار عدد أقل من الصفحات إىل تورط الحكومة يف انتهاك القانون اإلنساين الدويل. تلخص 

الفقرات التالية أنواع االنتهاكات التي اعرتفت الحكومة السورية مبارشة بارتكابها يف الوثائق.

الخلط ما بني املدنيني غري املسلحني واملجموعات املسلحة واإلرهابيني

قبل البدء بوصف أنواع االنتهاكات التي تظهر يف الوثائق من املهم أن نشري إىل الطريقة التي 

تصف فيها األجهزة األمنية األفراد املشتبهني مبعارضتهم للحكومة. ففي الوثائق الصادرة ما 

بني عامي 2011 و2012 كان هناك العديد من اإلشارات إىل مظاهرات تتضمن “محرضني” 

و”عصابات مسلحة” بشكل عام دون التمييز بينها وبني املدنيني غري املسلحني. فعىل سبيل 

املثال عند إعطاء أمر بقمع املظاهرات بسبب العصابات ال يتضمن العرض أي تعليامت حول 

كيفية حامية املتظاهرين السلميني أو تحديد العنارص اإلجرامية بني الجموع. ويف منتصف 

2011 بدأت كلمة “إرهايب” بالظهور أكرث يف إشارة إىل أي شخص يعارض الحكومة، ابتداء من 

قوات الجيش السوري الحر إىل أشخاص مل يُزعم بأنهم حملوا السالح أو ارتبطوا بأي والءات 

معينة. ومبا أن األجهزة األمنية تنظر إىل جميع املعارضني للحكومة بنفس العدسة فإنها مل متيز 

ما بني الفصائل املقاتلة، أو بني الجيش السوري الحر وجبهة النرصة وداعش، ومل تلق باال ألي 

من الجامعات األخرى. يبني الرسم البياين أدناه استخدام كلمة “إرهايب” يف العينة مع مرور 

الوقت، ومن الجدير بالذكر هنا أن الجزء األكرب من الصفحات يف العينة صدر ما بني 2011 – 

2013، مام قد يفرس الهبوط يف املخطط.

الصفحات التي
 تستخدم كلمة 

“إرهايب”.
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انتهاك حرية التعبري عن الرأي وحرية التجمع

تتحدث غالبية الصفحات املصنفة عىل أنها أدلة عىل اعرتافات عن انتهاك الحق يف التعبري 

عىل  “املحرضني  كلامت  األحيان  من  كثري  يف  الصفحات  هذه  استخدمت  حيث  والتجمع. 

يف  شارك  شخص  ألي  األغلب  يف  فعليا  تشري  والتي  العنف”  عىل  و”املحرضني  الشغب” 

املظاهرات مبا فيهم املتظاهرون السلميون. وتضمنت العديد من الصفحات قوائم مطلوبني 

املتظاهرين. كام تضمنت  اعتقال وقتل  تضمنت أسامء املشاركني يف املظاهرات وأدلة عىل 

التجمع  قوانني  تحديد  األكراد من خالل  لفض مظاهرات  إشارات محددة  الصفحات  بعض 

وتهديد قادة املجتمع.

انتهاك الحق يف مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة

تتضمن الوثائق أدلة مهمة عىل أن مراقبة واعتقال أي شخص يشتبه يف أن لديه ميوالً مناوئة 

الحكومة  أن رفعت  بعد  الواجبة حتى  القانونية  اإلجراءات  يتم دون مراعاة  للحكومة كان 

كان من  التي  املتظاهرين  تلبية ألحد مطالب  نيسان 2011، يف  الطوارئ يف  السورية حالة 

املفروض أن تزيد من مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة. وسجلت العديد من الوثائق نتائج 

املخربين،  من  معلومات  عىل  بناء  وذلك  النصية،  والرسائل  الخلوية  الهواتف  عىل  التنصت 

وكانت االعتقاالت تتم يف كثري من األحيان عىل أساس االشتباه مبشاركة األفراد يف مظاهرة. 

وقوائم  “املعتقلني  فصل  يف  االعتقال  مامرسات  حول  التفاصيل  من  املزيد  إيجاد  وميكن 

املطلوبني”. وصل تجاهل اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة إىل قاعة املحكمة، حيث دعت 

الوثائق رصاحة إىل توجيه تُهم أكرث قساوة إىل املتظاهرين وتحث القضاة عىل  واحدة من 

القضاة كانوا متساهلني حتى  بأن  القانونية” وإصدار أحكام أطول مدعني  تجاوز “الثغرات 

اآلن. ويف وثيقة من صفحتني طلب ضابط محيل من فرع األمن السيايس يف الرقة أن يبلغ 

شعبة األمن السيايس يف دمشق عن قاض معني اتهمه بإطالق رساح املتظاهرين بكفالة. ولقد 

أوىص الفرع املحيل برفع املسألة إىل مكتب األمن القومي.

اعتقال األطفال بشكل تعسفي وقتلهم

أشارت صفحتان بشكل خاص إىل اعتقال القارصين بسبب ميولهم املناوئة للحكومة. حيث 

وثّقت واحدة من الصفحات توقيف قارصين بسبب مشاركتهم يف املظاهرات؛ بينام سجلت 

الصفحة األخرى حادثة تم فيها توقيف قارصين بسبب قولهم “يا للعار” عند مرورهم من 

أمام صورة األسد. وعددت صفحة أخرى أسامء األفراد الذين قتلوا يف اشتباكات حصلت يف 

مظاهرة يف دير الزور تضمنت قارصين. وكانت واحدة من الصفحات عبارة عن برقية تطلب 

قامئة بأسامء األطفال املحتجزين لدى املكاتب األمنية، مام يشري إىل أن األجهزة األمنية كانت 

مدركة لوجود مثل هذه املامرسات.

قمع األقليات

الرأي  بالتعبري عن  األكراد  بانتهاك حق  العديد من االعرتافات  الوثائق  العديد من  تضمنت 

ونشاطاتها  الكردية  امللكية  نقل  عمليات  مبراقبة  تعليامت  وتضمنت  الثقافية،  وحقوقهم 

متنع  تعليامت  عن  عبارة  واحدة  صفحة  كانت  ذلك،  إىل  وإضافة  أوسع.  بشكل  السياسية 

العامل األجانب الذين كانوا يزورون عائالتهم، والذين كانوا يعملون يف مواقع األمم املتحدة 

يف سوريا من االستمرار يف زيارة مكاتب األمم املتحدة. وسيتم إلقاء الضوء عىل العديد من 

هذه االنتهاكات يف الفصل املعنون “قمع األكراد واألقليات األخرى”.

انتهاك مبدأ التمييز

سجلت الوثائق حوادث قامت فيها الحكومة السورية باستخدام مرافق غري عسكرية ألغراض 

عسكرية، وهجامت عىل مرافق غري عسكرية يف مناطق مدنية. حيث وثقت صفحتان احتالل 

النعامن. كام بينت  السوري يف 5 حزيران 2015 يف إدلب ومعرّة  الجيش  املدارس من قبل 

تضمنت خمس صفحات  املدنية.  التحتية  البنى  عىل  للهجوم  وجود منط  مكرراً  الصفحات 

معلومات حول وجود القوات املسلحة ومخابئ األسلحة أو “عنارص إرهابية” يف املدارس ويف 

جامع ومستشفى ومنزل سكني ومزرعة. وتضمنت هذه الصفحات إما إفادة بأن املوقع قد 

تم قصفه أو تعليامت بتحديد املناطق ذات العالقة وقصفها يف أرسع وقت ممكن. وفيام 

مل يتمكن املركز السوري من معرفة فيام إن كانت األهداف املذكورة أعاله موجودة بالفعل 

من  أي  تتضمن  ومل  مدنية،  ملناطق  مجاورة  كانت  أنها  إال  قصفها،  لحظة  املواقع  هذه  يف 

الصفحات تعليامت باستخدام األسلحة التي تتيح االستهداف الدقيق وتجنب إيقاع خسائر 

يف صفوف املدنيني.

 2015 نيسان  يف  أخذت  صورة  )الصورة: 

التابع  التوثيق  فريق  أفراد  أحد  قبل  من 

تبني  واملساءلة  للعدالة  السوري  للمركز 

مخزوناً من املساعدات اإلنسانية املقدمة 

الدولية  واللجنة  األحمر  الهالل  من 

السيايس  األمن  فرع  يف  األحمر  للصليب 

القوات  خسارة  من  قصرية  برهة  بعد 

الحكومية ملواقعها يف املنطقة(.

استغالل املساعدات اإلنسانية

تقرتح العديد من الصفحات أن ضباط األمن يسيطرون عىل قدرة املساعدات اإلنسانية عىل 

الوصول إىل العديد من أجزاء البالد، األمر الذي أدى إىل تعطيل شحن املساعدات. تضمنت 

املساعدات  بتفتيش شحنات  يقومون  كانوا  األمن  بأن عنارص  اعرتافاً  الصفحات  العديد من 

أخرى  صفحات  وأفادت  والحسكة.  حامة  يف  التفتيش  نقاط  عىل  مطول  بشكل  اإلنسانية 

نقاط  عرب  الحركة  سالسة  أعاق  الذي  األمر  منتظم،  بشكل  يتأخرون  كانوا  األمن  ضباط  أن 

التفتيش، وادعى ضباط األمن أنهم تلقوا األوامر بعدم السامح ألكرث من 50 شاحنة باملرور 

بالتوقف عن أخذ  األمن  تعليامت ملوظفي  تتضمن  الصفحات  اليوم. وكانت واحدة من  يف 

الطعام واإلمدادات األخرى من الشحنات، مام يشري إىل أن األجهزة األمنية كانت عىل اطالع 

واعرتفت  واضح.  بشكل  الداخلية  املساءلة  بروتوكوالت  تنفيذ  تتطلب  مل  ولكنها  يجري،  مبا 

صفحة أخرى بأن موظفي األمن يف مراكز التوزيع يف درعا رفضوا يف كثري من األحيان توزيع 

بدالً من زوجاتهم الستالم  الرجال  يأيت  أن  املتزوجات، واإلرصار عىل  النساء  اإلمدادات عىل 

املساعدات وكانوا يقومون باعتقال األفراد الذين تتشابه أسامؤهم مع األسامء املوجودة يف 

قوائم املشتبهني. وبالرغم من أن الصفحة تضمنت تعليامت بالتوقف عن مثل هذه األفعال، 

بالفعل.  التعليامت  هذه  تطبيق  إىل  إشارة  أية  الصفحات  تتضمن  مل  أخرى،  ومرة  أنه  إال 

ويوجد لدى املركز السوري للعدالة واملساءلة أيضا صور ووثائق أخرى تبني رسقة املساعدات 

الوثائق. يف  املوجودة  التقارير  وصفته  ما  يؤكد  مام  املدنيني،  عن  حجبها  أو  اإلنسانية 

إنظر امللحق رقم 5 للوثيقة الكاملة.
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إدانة املستوى القيادي

يتحمل القادة املطلعون عىل هذه النشاطات مسؤولية ضامن وقف االنتهاكات وال يبدو أنهم 

اتخذوا إجراءات ملموسة للقيام بذلك. فكام هي الحال مع التعليامت املتعلقة باملساعدات 

اإلنسانية تضمنت الوثائق منطاً أوسع من التعليامت الصادرة عن املستوى القيادي والتي تشري 

إىل معرفة القيادة بوجود انتهاكات. حيث تضمنت العديد من الصفحات تعليامت للجنود 

بوقف نشاطات معينة مبا فيها رسقة املحروقات لتعبئة مركباتهم الشخصية بالوقود وإطالق 

الرصاص عىل املتظاهرين واحتجاز أقارب املشتبه فيهم كرهائن واستخدام األسلحة العسكرية 

خالل املظاهرات. واعرتفت صفحة أخرى باستخدام موظفي األمن للدراجات النارية املصادرة 

يف الدوريات. وبالرغم من أن هذه الصفحات تضمنت تعليامت بوقف االشرتاك يف مثل هذه 

النشاطات مل يجد املركز السوري ما يثبت أن هذه التعليامت قد تم تنفيذها. ولذا فإن هناك 

التعليامت قد استمرت بعد  الواردة يف  االنتهاكات  تثبت فيام إن كانت  أدلة  حاجة إليجاد 

إصدار األوامر وحجم التأنيب الذي طال املنتهكني. 

قمع األكراد واألقليات األخرى
مبارشة  كأدلة  تستخدم  أن  ميكن  صفحة   25 واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  حدد 

مام  األكراد،  نشاطات  أو  األكراد  ذكرت  صحفة   349 املركز  حدد  حيث  األكراد،  الضطهاد 

الذي  األمر  اليومية،  حياتهم  يف  وتدخلها  باألكراد  قوي  بشكل  الحكومة  اشتباه  إىل  يشري 

مجموعات  قبل  من  جيد  بشكل  توثيقها  تم  التي  السافرة  القمع  مامرسات  يف  انعكس 

أو  اإلثنية  التي تذكر املجموعات  الصفحات  من  كبرياً  السوري عدداً  املركز  أخرى.41 مل يجد 

الوثائق  غالبية  منها  أخذت  التي  املواقع   )1 إىل:  يعود هذا  وقد  األخرى يف سوريا.  الدينية 

السياسية  النشاطات  و2(  األخرى،  باألقليات  مقارنة  األكراد  من  أكرب  أعداداً  تتضمن  كانت 

حكم  خارج  األخرى  املجموعات  نشاطات  من  وأقدم  تنظيامً  أكرث  كانت  سوريا  يف  لألكراد 

مراقبة  يف  اهتامماتها  من  كبرياً  جزءاً  استثمرت  الحكومة  أن  يعني  مام  البعث،  حزب 

الوثائق  يف  تظهر  التي  االضطهاد  أنواع  ملخص  ييل  وفيام  فيها.  والتدخل  النشاطات  هذه 

األخرى. لألقليات  الحكومة  استهداف  حول  السوري  املركز  سجالت  يف  ظهر  ملا  وتفسري 

انتهاك حرية التعبري عن الرأي والتجمع

العمل  التي يجري  أو  تضمنت بعض الصفحات أوامر مبارشة بفض املظاهرات املشتبه بها 

النريوز  احتفال  خالل  كردية  فتاة  مقتل  عىل  رداً  نُظمت  مظاهرات  فيها  مبا  تنظيمها،  عىل 

واحتامل   ،2010 يف  للعامل  الدويل  اليوم  ومسريات   ،2010 ربيع  يف  الكردية(  السنة  )رأس 

خروج املظاهرات يف املناطق الكردية بعد انطالق الربيع العريب. تضمنت بعض الصفحات 

أوامر زادت من عدد املوافقات املطلوبة للسامح بتجمع األكراد، ورشحت كيف متت معاقبة 

األكراد الذين تجمعوا وعزفوا املوسيقى يف السيارات يف الشوارع، وأمرت بتحريك الدوريات 

ملنع األكراد من التجمع أو االلتقاء، وأوصت بتهديد القادة األكراد لردعهم عن املشاركة يف 

املظاهرات.

انتهاك الحقوق الثقافية

بينت صفحتان أن التعبري عن الثقافة واللغة الكردية يهدد الوحدة السورية، بينام وصفت 

صفحة واحدة التعبري عن الثقافة الكردية عىل أنه “خيانة” لسوريا. ورداً عىل النشاط الكردي 

الكردية  النشاطات  جميع  لتجريم  خطة  الصفحات  من  واحدة  وصفت  املتزايد  السيايس 

“القومية”. 

مراقبة االقتصاد واألمالك الكردية

األكراد لألرايض والرثوات. فقد أوصت بعض  التخّوف من وصول  الوثائق كذلك إىل  أشارت 

بيع  أو  برشاء  األكراد  يقوم  عندما  االحتياطات  من  املزيد  البلديات  تتخذ  بأن  الصفحات 

األرايض، بحيث تطلب الحكومة الحصول عىل ترصيح قبل قيام األكراد ببيع أو رشاء األرايض، 

وبأن تقوم الفروع األمنية مبراقبة أمناط الرشاء بني األكراد بشكل وثيق، وأن تتم معاقبتهم 

عىل املشاركة يف عمليات بيع ورشاء العقارات دون ترصيح. ولقد شجبت أحد الصفحات قرار 

الحكومة بالسامح لألكراد بالوصول إىل سوق العمل العام، وأوصت صفحة أخرى بأن تتخذ 

الحكومة خطوات للتنافس مع املشاريع الكردية وأخذ أرباحها. 

إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد يف سوريا، هيومن رايتس ووتش )29/11/2009(، https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004 ، )متت زيارة املوقع آخر مرة يف 9/1/2019(  41

إضعاف الرتكيبة اإلثنية يف املناطق الكردية

يف  للعيش  لتنتقل  العربية  العشائر  عىل  بالضغط  أوامر  الصفحات  من  واحدة  تضمنت 

الحسكة، وذلك عىل ما يبدو يف محاولة للحد من األغلبية الكردية يف تلك املنطقة. وتويص 

أي من  إثنية يف  أغلبية  األكراد  أن يشكل  ملنع  إجراءات  باتخاذ  أخرى بشكل خاص  صفحة 

املناطق ملنع سيطرتهم عىل النشاطات السياسية.

نهج “الرتهيب والرتغيب”

كان من ضمن األمناط املثرية لالهتامم يف الوثائق نهج الجزرة والعصا املستخدم مع القادة 

األكراد. حيث تضمنت الوثائق أوامر محددة لزعزعة مكانة القادة األكراد واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتشجيع األكراد عىل تعريف أنفسهم كسوريني بشكل أكرب. وأشارت إحدى الصفحات 

ودفعهم  األكراد  القادة  وتهديد  إغراء  أجل  من  والرتغيب”  “الرتهيب  أسلوب  استخدام  إىل 

لالصطفاف إىل جانب الحكومة. ولكن بدال من اتخاذ خطوات جدية للتشجيع عىل االندماج 

تضمنت نفس الصفحات أوامر باستخدام أساليب تعسفية مبا فيها املراقبة والتجريم والتهديد 

واستخدام  الكردية  القرى  عىل  القبضة”  و”إحكام  العربية،  والعشائر  األمن  قوات  قبل  من 

الكردية.” تقرتح هذه  الحالة  التعامل مع  الرتيك يف  الصفحات “باألسلوب  ما وصفته إحدى 

الصياغة أن الحكومة فضلت استخدام العقاب بدالً من الثواب، وطرحت املزيد من األفكار 

الستخدام هذا األسلوب يف تهدئة األكراد. 

“النشاط  اسم  يحمل  الذي  امللف 

سجالت  إىل  األغلب  يف  يشري  املسيحي” 

عمليات  تُفّصل  التي  الحكومية  األمن 

مراقبة املسيحيني.

املجموعات اإلثنية والدينية األخرى 

والدروز  املسيحيني  اضطهاد  إىل  تشري  وثائق  أي  السوري  املركز  يجد  مل  سابقاً،  ذكرنا  وكام 

والرتكامن أو أي أقليات أخرى يف سوريا ضمن العينة، ولكن ال يجب أن نفرس هذا عىل عدم 

تعرض هذه املجموعات لالستهداف بشكل خاص. ففي الواقع، تضمنت الصفحات املوجودة 

يف العينة معلومات عن مراقبة املسيحيني يف سوريا. إضافة إىل ذلك، التقط أحد أفراد فريق 

التوثيق التابع للمركز السوري صوراً للغرف التي كانت تُخزن فيها الوثائق وظهر عىل أحد 

امللفات )الظاهر يف الصورة أعاله( اسم “النشاط املسيحي” والتي تشري يف األغلب إىل سجالت 

األمن الحكومية التي تُفّصل عمليات مراقبة املسيحيني. ولذلك فاألغلب أن مجموعة الوثائق 

األكرب املتوفرة لدى املركز السوري تتضمن املزيد من املعلومات حول املراقبة والرصد وأدلة 

محتملة عىل االضطهاد.

التوقعات واملؤامرات
تم تصنيف 93 صفحة عىل أنها “تقارير عن توقعات” أي أنها تضمنت تنبؤات حول املستقبل، 

أوسع  تحليل  إىل  إضافة  مرتقبة(  هجامت  )مثل  محددة  أمنية  بتهديدات  تتعلق  وكانت 

لديناميكيات النزاع )مثل اسرتاتيجية مجموعات عسكرية محددة(. وكانت العديد من هذه 

العديد من  املحتملة، وتضمنت يف  األمنية  للتهديدات  تقليدي  الصفحات عبارة عن وصف 

األحيان توصيات حول الطريقة التي ميكن فيها لألجهزة ذات العالقة أن تستجيب للتهديدات 

عن طريق التفتيش عن املشتبه فيهم أو زيادة التدابري األمنية يف مواقع األهداف املحتملة. 

ويف معظم الحاالت، مل يتمكن املركز السوري للعدالة واملساءلة من إيجاد أي معلومات أو 

هناك  ولكن  بالفعل.  املتوقعة حصلت  الهجامت  أن  تبني  أخرى  توثيقات  أو  فيديو  مقاطع 

بضعة استثناءات، سلطنا الضوء عىل واحدة منها أدناه.
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إضافة لذلك تضمنت 11 صفحة من عينة املركز السوري كلمة “مؤامرة”. وفيام مل ترش هذه 

الصفحات إىل هجامت مرتقبة محددة، إال أنها ركزت بدال من ذلك عىل مؤامرة دولية متوقعة 

لتقويض الحكومة السورية.

املؤامرات والتوقعات غري املعقولة

توقعت بعض الصفحات املوجودة يف هذه الفئة مخططات مفصلة كشفت عن مستوى عال 

من االرتياب وجنون العظمة لدى أجهزة املخابرات أو الرغبة يف نرش االرتياب ضمن صفوفها. 

واملثال األوضح عىل هذه الظاهرة هو برقية حذرت من أن الجامعات اإلرهابية تخطط لنقل 

سمك ولحوم فاسدة إىل سوريا عرب الحدود الرتكية الجنوبية لتوزيعها عىل عدد من املناطق. 

ومل تتضمن الربقية أي تعليامت محددة حول كيفية مواجهة هذا الخطر.

“املؤامرة الدولية ضد سوريا”

ركزت الوثائق التي تتضمن كلمة مؤامرة بشكل أسايس عىل تعريف الجمهور والعاملني يف 

أجهزة األمن باملؤامرة الدولية الواسعة لتقويض الحكومة السورية.  فعىل سبيل املثال طلبت 

صفحتان أن تنظم الفروع اجتامعات مع قادة املجتمع املحيل لرشح املؤامرة ضد سوريا. كام 

طُلب من الفروع أن تقدم تقاريراً حول نجاح هذه االجتامعات وردود فعل املشاركني. ومن 

الواضح أن جهود التواصل هذه استُخدمت لنرش رواية الحكومة عن النزاع، ومن املمكن أن 

لقاءات التواصل هذه استخدمت كذلك لتحديد األفراد املحايدين إزاء هذه الرواية بالرغم 

من أن الوثائق مل تتضمن أدلة مبارشة عىل ذلك.  

وركزت صفحات أخرى عىل نرش رواية معينة بني الفروع األمنية نفسها، مثل تلك التي نرُشت 

السورية‘. وطلبت  السيادة  القضاء عىل  التالية: خطة  الخطوات   ’ بعنوان:  مقال  من خالل 

املتلقني عىل  أُخريان  املقال للضباط. كام حثت صفحتان  الصفحة أن يتم تفسري محتويات 

تثقيف الجنود وتعريفهم باملؤامرة، وخاصة املؤامرة املحاكة ضد القوات السورية املسلحة. 

وإضافة إىل نرش رواية سياسية معينة بني الفروع األمنية، طلبت واحدة من الصفحات أن 

يقوم رؤساء مكاتب األمن السيايس بالرد عىل سلسلة من األسئلة حول فهم أفرادهم لطبيعة 

املؤامرة ضد سوريا. وتضمنت هذه األسئلة ماهية املؤامرة وأهدافها والجهات الداعمة لها 

كيف  الصفحة  توضح  ومل  لتنفيذها.  املستخدمة  والتكنولوجيا  واالتصاالت  املالية  واألدوات 

عىل  لالطالع   10 رقم  امللحق  )انظر  األسئلة.  هذه  طرح  من  الغرض  أو  الردود  ستستخدم 

الوثيقة كاملة(.

حاالت  إىل  أشارتا  ولكنهام  عام،  بشكل  سوريا  ضد  الدولية  املؤامرة  إىل  صفحتان  ترش  ومل 

اتُهم فيها أفراد ومحطات إعالمية بنرش املؤامرات ضد الحكومة. حيث تضمنت واحدة من 

الصفحات أوامر محددة للفروع األمنية بتوقيف أولئك الذين يروجون املؤامرات ضد الدولة 

معلومات  أية  دون  الهامة  اإلعالمية  بالوسائل  قامئة  أخرى  ورقة  تضمنت  بينام  السورية، 

محددة حول اإلجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها.

التوقعات ببث الخوف وعدم الثقة

تنبأت بعض الصفحات بأن مقاتيل املعارضة أو الحكومات األجنبية ستنفذ هجامت وتورط 

الحكومة السورية فيها. وفيام قد تكون بعض هذه الوثائق قد عربت عن مخاوف فعلية يف 

الجهاز األمني، إال أنه يبدو أن تعميم مثل هذه املؤامرات كان يخدم أغراضاً أخرى. فأحد 

االحتامالت هي أن األجهزة كانت تستخدم مثل هذه املعلومات لتشجيع الوالء بني العاملني 

للحكومة  املعادية  الجهات  جهود  تضافر  من  الخوف  نرش  طريق  عن  املخابرات  أجهزة  يف 

وتعزيز االعتقاد بأن االتهامات ضد الحكومة هي اتهامات باطلة. وهذا يبدو محتمال بشكل 

أو  الهجامت  حول  فقط  تفاصيل  بضعة  الصفحات  فيها  تضمنت  التي  الحاالت  يف  خاص 

املعلومات األمنية ذات العالقة، وأنه قد تم تعميمها عىل جميع الفروع بدالً من فرع معني 

كأجراء احرتازي. 

كقوات  عمداً  يتنكرون  كانوا  اإلرهابيني  أن  تدعيان  صفحتان  هناك  كانت  آخر،  مثال  ويف 

سبيل  فعىل  الحكومة.  بعدها عىل  اللوم  وألقاء  مريعة  بتنفيذ هجامت  ويقومون  حكومية 

املثال بينت صفحة أن املجموعات املسلحة كانت تخطط للهجوم عىل النساء ورسقة املنازل 

يف داعل. ولقد حددت الصفحة أن الجناة سيصورون هذه االنتهاكات ويرسلون املقاطع إىل 

القنوات الفضائية. ويف كال هاتني الحالتني، ال يبدو أن هذه الهجامت قد حصلت بالفعل. ومرة 

أخرى، من املمكن أن هذه التقارير كانت تحاول نرش الخوف حول تخفي املسلحني إلثارة 

عدم الثقة بالروايات املعادية للحكومة.

التوقعات املتعلقة بحامية الحكومة 

االحتاملية األخرى هي أن الحكومة كانت تنوي التغطية عىل تورطها عن طريق إيجاد هذه 

موسعان  مخططان  صفحتان  توقعت  املثال،  سبيل  فعىل  الخطية.  السجالت  أو  التوثيقات 

هي  األوىل  الورقة  الكياموية.  األسلحة  استخدام  يف  السورية  الحكومة  توريط  إىل  يهدفان 

عبارة عن برقية صادرة عن إدارة املخابرات العامة يف 2013، تفيد بأن جنوداً أمريكيني كانوا 

األردن إىل سوريا، حيث  العقبة عرب  ميناء  بالفوسفور من  لقيادة شاحنة محملة  يخططون 

الجنود سيدعون  الشاحنة. وتفيد الصفحة بأن هؤالء  يقوم جنود أمريكيون باعرتاض طريق 

وسائل  يف  الحادثة  عن  فيديو  مقاطع  ويعرضون  السورية  للحكومة  تابعة  شحنة  هذه  أن 

اإلعالم. ويف صفحة أخرى، وهي عبارة عن رسالة من رئيس مكتب األمن القومي ملدير إدارة 

املخابرات الجوية، صدرت يف شباط 2012، ادعاء بأن إرهابيني من ليبيا قاموا برسقة أسلحة 

كياموية من املخازن الليبية، وأنهم يخططون إلدخالها إىل سوريا عرب تركيا. وتوضح الرسالة 

أن اإلرهابيني سيستخدمون بالتعاون مع “قنوات معادية” يف محاولة لتصعيد وتدويل األزمة 

يف سوريا، خاصة بعد املحاوالت الفاشلة للتصدي لألزمة يف مجلس األمن الدويل التابع لألمم 

تقارير  مع  الحال  هي  وكام  كاملة(.  الوثيقة  عىل  لالطالع   11 رقم  امللحق  )انظر  املتحدة. 

مثل  العالقة  ذات  األمنية  املعلومات  من  فقط  القليل  الصفحة  تضمنت  األخرى  التوقعات 

يبقى  وفيام  املطلوب.  األمني  الرد  حول  توصيات  أو  املزعومة  اإلرهابية  الجامعات  خلفية 

من الصعب أن نؤكد القصد الحقيقي من وراء إعداد وتعميم مثل هذه التقارير دون توفري 

معلومات وافية، إال أن خطاب الحكومة السورية بعد الهجوم بالسالح الكياموي يقرتح أن 

هذه التقارير ميكن أن تكون درعاً إضافيا للحامية من اإلدانة – واملزيد من األدلة والوثائق 

التي تهدف لحامية الحكومة من املساءلة وتوجيه أصابع االتهام إىل املجموعات املشاركة يف 

الثورة ألغراض االستهالك املحيل أو للجهات الخارجية التي قد تراجع الوثائق يف املستقبل. 

وكام هي حال االدعاءات املتعلقة باألسلحة الكياموية، تنبأت بعض الصفحات مبخطط من 

قبل املعارضة لتوريط القوات الحكومية يف جرامئها. فعىل سبيل املثال تفيد رسالة صادرة عن 

الفرع 261 أن املتظاهرين كانوا ينوون خالل مظاهرات يخططون لها يف حلب ودمشق توزيع 

حبوب عىل املشاركني تؤدي إىل موتهم خالل 10 دقائق من تناولها. ووضحت الوثيقة أن ذلك 

سيتيح اتهام القوات الحكومية بقتلهم يف حال موتهم خالل احتجازهم لديها.

الربط ما بني التوقعات ومقاطع الفيديو

واجهنا صعوبة يف تحليل إحدى الوثائق، ففي نقاش تقليدي حول التهديدات األمنية القامئة يف 

دير الزور، ادعى التقرير أن الجامع املحيل كان يُستخدم كمقر عسكري من قبل املجموعات 

املسلحة بغرض اجتذاب الهجامت الحكومية. وتتضمن قاعدة بيانات املركز السوري عدداً من 

مقاطع الفيديو تم تصويرها يف اليوم التايل تبني منارة الجامع املدمرة، ويقول األشخاص الذين 

تُسمع أصواتهم يف مقطع الفيديو أن الحكومة هي املسؤولة عن قصف الجامع. ومل نستطع 

الفيديو إن كان الجامع بالفعل يستخدم ألغراض عسكرية أو ألغراض  أن نفهم من مقطع 

الجامعات املسلحة التي كانت تعمل يف املنطقة. ولذلك يصبح من الصعب أن نحدد فيام إن 

كان لتقييم الحكومة أي أساس من الصحة أو أنها مجرد سجل خطي لتوفري تغطية لهجوم 

كان قد تم التخطيط له مسبقاً عىل موقع ديني. ويجب عىل املحققني العمل عىل بناء صورة 

أشمل للحادثة، وال ميكنهم االعتامد فقط عىل الوثيقة كدليل كاف عىل وقوع جرمية حرب.
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النقص يف املعلومات

السوري  املركز  محللو  فيها  يتمكن  مل  حاالت  تضمن  التقرير  أن  نالحظ  للنتائج،  رسده  يف 

للعدالة واملساءلة من الربط ما بني الوثائق واملعلومات األخرى املتوفرة يف قاعدة البيانات 

التي قدمت أدلة مساندة ومتضاربة وغري قاطعة حول انتهاك معني. وعندما ال تتوفر مثل 

املزيد  يتطلب  املحققون  عنها  يبحث  التي  املعلومات  نوع  أن  التقرير  يوضح  األدلة  هذه 

من البحث لبناء قضية باستخدام الوثائق كأدلة. يلخص هذا الفصل تقييم أنواع النقص أو 

أن  السابقني  الضحايا والضباط  الفيديو واملقابالت مع  الثغرات ويوضح كيف ميكن ملقاطع 

تساند األدلة املوجودة يف الوثائق.

أنواع النقص 
بعد مراجعة 5,003 صفحة يف العينة حدد املركز السوري للعدالة واملساءلة فجوات مهمة. 

تحليل  ينتج  قد  ولكن  الوثائق وحدها،  القيادة من  تحديد سلسلة  الصعب  كان من  فمثال 

أوسع املزيد من املعلومات يف هذا الصدد. وباملثل ال ميكن أن توفر العينة غري التمثيلية نتائج 

موثوقة حول أنواع األوامر والنشاطات األخرى التي تتحمل األجهزة مسؤوليتها بالرغم أننا 

نستطيع استخالص مالحظات ونظريات مهمة.

املعتقلني.  أسامء  بقوائم  املتعلقة  املعلومات  يف  فجوات  وجود  كذلك  السوري  املركز  الحظ 

حيث تضمنت العينة التي استخدمها املركز السوري العديد من قوائم األسامء ولكنها افتقرت 

إىل معلومات حول فيام إن كان قد تم إطالق رساح هؤالء األشخاص ومدة اعتقالهم والطريقة 

التي متت معاملتهم فيها والتهم التي ُوجهت إليهم. وباملثل، مل تتضمن الوثائق أية معلومات 

عن  الصادرة  التعليامت  من  العديد  تضمنت  العينة  أن  من  وبالرغم  األوامر.  تنفيذ  حول 

القيادة، إال أنها مل تتضمن أية معلومات عام إن كانت هذه التعليامت قد نفذت أم ال أو 

الطريقة التي تم فيها تنفيذها. تكررت عبارة “إجراء الالزم” بشكل خاص، ولكنها مل تحمل 

أي معنى ملموس يف الوثائق. كذلك مل تتضمن األوامر املوجهة للمرؤوسني بوقف النشاطات 

غري القانونية أي تفسري لخطوات التنفيذ أو املساءلة أو أي معلومات حول إما كانت األوامر 

قد نُفذت أم ال. 

البيانات املساندة: املقابالت
تكون  عندما  والداعمة  املساندة  األدلة  بدور  وتقوم  املهم  السياق  املقابالت  تبني  أن  ميكن 

الوثائق غامضة أو غري قاطعة. فعىل سبيل املثال ميكن املساعدة يف تفسري غياب السياق يف 

الوثائق التي تتضمن أمراً “بإجراء الالزم” من خالل املقابالت مع األفراد املتورطني من قوات 

األمن السوري للتعرف عىل إما كان هناك اصطالح عام عىل معنى عبارة “إجراء الالزم” يف 

ثقافة القوات األمنية أو إن رافقت هذه األوامر أوامر شفوية تتضمن املزيد من التعليامت. 

وإضافة لذلك ميكن للمقابالت مع أفراد قوات األمن أو الشهود من املدنيني أن توضح سياق 

نتائج األوامر، األمر الذي سيتيح للمحققني بناء منط يثبت الطريقة التي تم فيها تنفيذ األوامر 

يف  سابق  يف  ضابط  مع  األقل  عىل  واحدة  مقابلة  تبني  أعاله،  أرشنا  وكام  الواقع.  أرض  عىل 

املخابرات السورية أن جملة “إجراء الالزم” كانت عملياً ترصيحاً باستخدام القوة املميتة عند 

الرضورة. وميكن أن تؤيد مقابالت مع شهود آخرين هذه اإلفادة.

األشخاص  أو  املعتقلني  أٌقارب  أو  السابقني  املعتقلني  مع  املقابالت  ربط  يتم  أن  ميكن  كام 

من  فريدة  نظرة  لتوفري  واملطلوبني  املعتقلني  أسامء  قوائم  تتضمن  التي  بالوثائق  املختفني 

املعتقلني ونقلهم،  أوامر االعتقال، وأمناط معاملة  تنفيذ  يتم فيها  التي  الطريقة  نوعها عىل 

ومصري األشخاص الواردة أسامؤهم يف القوائم وتوضيح إن كان قد أطلق رساحهم أو تصفيتهم 

خالل االعتقال. وباملثل، ميكن أن تتم مساندة املعلومات املتوفرة حول األشخاص الذين متت 

مراقبتهم مبقابالت مع أشخاص كانوا تحت املراقبة لفهم مدى إدراكهم بأنهم كانوا مراقبون 

والطريقة التي تعامل فيها املجتمع مع هذه الحالة والتكتيكات التي استخدمها للمقاومة. 

مع  مقابالت  فيها  مبا  املقابالت،  من  مخزوناً  حالياً  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركز  ميتلك 

معتقلني سابقني يف معتقالت فروع األمن. وبالرغم أننا ال نتوقع أن نجد الكثري من الحاالت، 

قد يتيح تحليل املقابالت ربط األشخاص الذين متت مقابلتهم مع األسامء املوجودة يف القوائم 

لبناء األدلة الالزمة للتحقيق الجنايئ وإنصافهم من خالل آليات العدالة االنتقالية. ويف الوضع 

األمثل توفر الحكومة قامئة بأسامء املعتقلني وتوضح مصريهم لهيئة رقابة مستقلة أو املبعوث 

استعداداً حتى اآلن  تبِد  الحكومة مل  السالم، ولكن  املتحدة كجزء من عملية  الخاص لألمم 

الضحايا  من  تقارير  أو  مقابالت  دون  ومن  ولذا  النوع.  هذا  من  دقيقة  معلومات  لتقديم 

سيحتاج املحققون للبحث عن األشخاص الواردة أسامؤهم يف القوائم، وإن تم العثور عليهم 

أو عىل أرسهم، فيجب إقناعهم بتقديم شهاداتهم. ومع صعوبة الدخول إىل سوريا وأعداد 

فريق  فيهم  مبا  املحققون،  سيواجه  األزمة  بسبب  ديارهم  غادروا  الذين  الكبرية  النازحني 

التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة واملساءلة، تحدياً صعباً للغاية. 

البيانات املساندة: مقاطع الفيدي
 يعد االطالع عىل مقاطع الفيديو، مبا فيها تلك املنشورة عىل اليوتيوب وتلك التي جمعها 

الناشطون السوريون ومجموعات التوثيق األخرى أسهل من االطالع عىل املقابالت وميكن أن 

يوفر السياق املهم للوثائق التي تفتقر من دون ذلك للمعلومات الكافية. فعىل سبيل املثال، 

ميكن أن توفر مقاطع الفيديو األدلة املرئية عىل طريقة تنفيذ التعليامت وخاصة يف حالة قمع 

املتطرفة.  والقوات  املعارضة  والعمليات ضد  املدنيني  العشوائية ضد  والهجامت  املظاهرات 

وهناك احتامل كبري لربط مقاطع الفيديو التي تصور الحوادث بوثائق الحكومة التي تتضمن 

تعليامت للتعامل مع هذه الحوادث، األمر الذي سيساعد يف بناء قضية قوية تثبت وقوع 

للمعلومات  الهامة  الخلفية  توضح  أن  الفيديو  ملقاطع  ميكن  أعم،  وبشكل  الحوادث.  هذه 

السياقية للوثائق. وحتى لو كان من املستحيل ربط حادثة مصورة بالفيديو بالوثائق املوجودة 

يف عينة املركز السوري، ميكن ملقاطع الفيديو التي تبني أمناط نشاطات أجهزة األمن أن تّسهل 

التي وقعت  الحاالت  الفيديو فائدة كبرية يف  فهم سلوك هذه األجهزة. ولكن ليس ملقاطع 

فيها االنتهاكات “وراء أبواب مغلقة” خالل مداهامت أو يف املعتقالت. فال تتوفر الكثري من 

املقاطع يف هذه السيناريوهات لذا يجب عىل املحققني أن يعتمدوا بشكل أكرب عىل املقابالت.



املركز السوري للعدالة واملساءلة  |  19 

الخالصة والتوصيات

تعد أجهزة األمن السورية مؤسسة معقدة تتداخل فيها املسؤوليات بشكل كبري وتختلف فيه 

الهياكل الهرمية عام هو وارد يف القانون. وبحسب تصميمها تفتقر هذه األجهزة للشفافية، 

ونادراً ما يتحدث مسؤولو الصف األول، وقد ال يتحدثون أبداً، عن دورهم يف العمليات علناً. 

نتيجة لذلك، تعد دراسة الوثائق املأخوذة من مرافق أجهزة األمن أحد الطرق الوحيدة التي 

ميكن فيها للفاعلني والباحثني يف مجال العدالة أن يفهموا طريقة عمل هذه األجهزة عىل أرض 

الواقع واألدوار التي لعبتها قبل األزمة وخاللها. ومن خالل تحليل كامل، ميكن للوثائق أن 

تساعد جهود املساءلة الحالية واملستقبلية، كام ميكنها أن تساعد يف اإلصالح املؤسيس وبرامج 

إنشاء سجل  واألهم  التعويضات  ولجان  الضحايا  ذكرى  تخليد  املفقودين وجهود  األشخاص 

تاريخي للنزاع يسهم يف حق السوريني يف معرفة حقيقة حكومتهم ومامرساتها. 

وبالرغم من أن بضعة وثائق فقط )ضمن هذه العينة( أشارت إىل موت أو تعذيب السجناء 

يف املعتقالت، إال أن مجموعات حقوق اإلنسان وثقت هذه املامرسات بشكل واف، ولكن 

قيد  عىل  زالوا  ال  كانوا  حال  يف  الذين  واملطلوبني،  املعتقلني  مئات  أسامء  يتضمن  مل  عملها 

مجموعات حقوق  لها. سجلت  تعرضوا  التي  املعاملة  عن  التحدث  من  سيتمكنون  الحياة، 

اإلنسان عدداً كبرياً من مراكز االعتقال، ولكن عدداً كبرياً منها أيضاً ال زال غري معروف. وما 

السوريون منذ زمن: وهو  يعرفه معظم  أمراً  أنها تظهر بشكل مبارش  الوثائق هو  به  تقوم 

أن أجهزة األمن مهووسة بكبت أي انتقاد موجه للرئيس وحكومته، وأنهم تكبدوا الكثري من 

املتاعب ملراقبة كل جانب من جوانب حياة املدنيني من خالل التنصت عىل الهواتف وشبكة 

واسعة من املخربين. وتنظر األجهزة إىل أولئك الذين ينتقدون الرئيس والحكومة سواء كانوا 

متظاهرين سلميني أو مراسلني إعالميني أو سياسيني معارضني أو قادة أكراد وجنوداً منشقني 

أو ثوار مسلحني بنفس العدسة، ولذا فإنهم معرضون لالعتقال والعقاب عىل “تحريضهم” 

اآلخرين. ال تشري الوثائق كذلك ألية قواعد واضحة لالشتباك وتفتقر بشكل ملحوظ لإلرشادات 

حول كيفية تنفيذ األوامر، باستثناء الحاالت التي اعترب فيها أن األفراد أو الفروع تبدي تساهالً 

كبرياً. تسمح عدة أوامر يف العينة بانتهاك مبادئ التمييز والتناسب، أو تعرتف بشكل مبارش 

باالنتهاك املحتمل للقانون الدويل. وبالرغم من أن الوثائق تضمنت يف بعض األحيان أوامر 

للجنود لوقف السلوكيات التعسفية ولكن ليس فيها ما يشري إىل الطريقة التي تم فيها تنفيذ 

هذه األوامر أو محاسبة منتهيك القوانني. 

التجريبي الذي أجراه املركز السوري للعدالة واملساءلة أن املامرسات مل تكن  التحليل  يبني 

محصورة ببعض األفراد، وال أن رأس السلسلة القيادية فقط هو الذي وافق عليها، ولكن هذه 

االنتهاكات كانت منتظمة وتم ارتكابها عىل جميع املستويات. نتيجة لذلك لن يكون عزل 

بعض من األفراد الرئيسيني من مناصبهم كافياً إلصالح قطاع األمن بشكل حقيقي. يعد إصالح 

قطاع األمن عملية واسعة ومعقدة، ولذا لن يعدد هذا التقرير توصيات لإلصالح املؤسيس، 

ولكنه سيقدم بدالً من ذلك عدداً من التوصيات للحكومات واملبعوث الخاص لألمم املتحدة 

ومنظامت املجتمع املدين بهدف امليض قدماً يف وضع خطة مفّصلة إلجراء إصالح شامل لقطاع 

األمن يف سوريا بعد انتهاء النزاع:

يجب عىل املنظامت التي تعمل عىل حفظ الوثائق من أجهزة األمن أن تستمر   •

يف تحليلها وربطها بأنواع األدلة األخرى، وعليها أن تطلع الجهات الفاعلة يف مجال العدالة 

التي  التقارير  الوثائق األصلية. ويجب عىل ملخصات  إليها وعىل  التي توصلت  النتائج  عىل 

تتناول هذه الوثائق أن توفر معلومات دقيقة لإلعالم والجمهور.

يجب عىل املحققني أن يستغلوا هذه الوثائق كجزء من تحقيقاتهم املفّصلة   •

حول حوادث محددة.

املفاوضات  يف  الشامل  اإلصالح  عىل  يركز  أن  الخاص  املبعوث  عىل  يجب   •

باعتباره موضوعا ذا أهمية، ويجب عىل أي اتفاقية سالم أن تتضمن هيئة من الخرباء الدوليني 

والسوريني للمساعدة يف صياغة قوانني جديدة وإعادة هيكلة أجهزة األمن. 

لجنة  عىل  يجب  املايض،  الرصاع  من  املستفادة  والدروس  الوثائق  باستخدام   •

السياسات من أجل تصميم وتنفيذ سلسلة من  إىل جنب مع صناع  الخرباء أن تعمل جنباً 

اإلصالحات الرئيسية التي سرتسخ من بني أشياء أخرى السيطرة املدنية عىل مؤسسات األمن 

وإلغاء قطاع األمن من جوانب حياة املدنيني اليومية، ويجب أن تعطى األهمية األكرب لزيادة 

املساءلة والشفافية يف املؤسسات. 

ال يجب أن ينحرص اإلصالح باملستويات العليا، ولكن يجب أن يعتمد برنامج   •

وافقوا عىل  أو  ارتكبوا  الذين  األشخاص  لعزل  اإلنسان  توثيق حقوق  والتطهري عىل  الغربلة 

ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان أو انتهاك القانون الدويل اإلنساين. 

مسبق  كرشط  األمن  لقطاع  الحقيقي  اإلصالح  الحكومات  تدرج  أن  يجب   •

لتطبيع العالقات مع الحكومة السورية وتخصيص األموال الالزمة ألية جهود إصالح.

يجب عىل الحكومة السورية أن تنرش قوائم أسامء املعتقلني طوال فرتة األزمة،   •

وتوضيح إن كان قد تم إطالق رساحهم أم ال، وكذلك التهم املوجهة إليهم. وبالنسبة لألشخاص 

الذين تم إطالق رساحهم يجب أن يتم إجراء تحقيق للتأكد من مواقع وجود هؤالء األشخاص. 
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