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ي شمال سوريا
 
 آليات العدالة المتوفرة للضحايا ف

ي 
ي شمال سوريا، حالة حقوق اإلنسان ف 

ناقش المنتدى السنوي األول للضحايا ف 
ي تحتلها تركيا،

، وأفض   المناطق الت 
ً
 ودوليا

ً
إىل  وآليات العدالة المتوفرة، محليا

 توصيات تضمن صون حقوق الضحايا، من وجهة نظرهم
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 مقدمة: 

ين  9نظمت رابطة "تآزر" للضحايا ومنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بتاري    خ  تشر
ي شمال 2022األول/أكتوبر 

 
/قامشلو، ، المنتدى السنوي األول للضحايا ف ي مدينة القامشلي

 
سوريا، ف

ي الحقيقة والعدالة". 
 
 تحت شعار "الحق ف

كية، وسلط الضوء عل  تزامن المنتدى مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لبدء عملية "نبع السالم" الت 
 
ً
/رسي كانيه وتل أبيض، وآليات العدالة المتوفرة، محليا ي مناطق رأس العي  

 
حالة حقوق اإلنسان ف

ص إىل توصيات تضمن صون حقوق الضحايا، من وجهة نظرهم. ودول
ُ
ل
َ
، حيث خ

ً
 يا

ي المنتدى 
 
،  50شارك ف ي

اض  ، وآخرون عتر الفضاء االفت  ي
يائ  ، حض  معظمهم/ن بشكل فت  

ً
شخصا

/ات عن حقوق  7بينهم/ن  /ات، ونشطاء وناشطات، ومدافعي   /ات، وضحايا وناجي   متحدثي  
 وكاالت والمؤسسات اإلعالمية، المحلية واإلقليمية والدولية. اإلنسان، باإلضافة إىل العديد من ال

ي شمال سوريا، ليكونوا 
 
سيعقد هذا المنتدى بشكل سنوي، بهدف توفت  منصة أو مساحة للضحايا ف

قادرين عل تمثيل أنفسهم بنفسهم والمطالبة بحقوقهم، وكذلك التنسيق فيما بينهم ومع ضحايا 
 آخرين. 

 

 

 : حافلة باالنتهاكات الحقوقيةمنطقة "نبع السالم" 

كية تقويض السالم والتعايشبدأ المنتدى بعرض فلم قصت  بعنوان " "، يشد قصة غزو القوات الت 
ي السوري" الُمعارض، تحت مسىم 

ق سوريا، بمساندة فصائل من "الجيش الوطت  لمناطق شمال رسر

https://youtu.be/dWFBvab8tKU
https://youtu.be/dWFBvab8tKU
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ي بدأت بتاري    خ عملية "نبع السال 
ين األول/أكتوبر  9م"، الت  ، وأفضت إىل احتالل تركيا 2019تشر

/رسي كانيه وتل أبيض.  ي رأس العي  
 لمدينت 

/ات، حيث تحدث "جوان عيسو" ي المحور األول من المنتدى أرب  ع متحدثي  
 
، مسؤول شارك ف

ي 
 
، حول حالة حقوق اإلنسان ف ي لجنة مهجري رسي كانيه/رأس العي  

 
ناطق رأس مالعالقات ف

ي منظمة 
 
/رسي كانيه وتل أبيض، وتحدثت "سوسن رشيد"، الباحثة ف ، األمواج المدنية" –"بيل العي  

/رسي كانيه وتل أبيض وعفرين، وآثارها عل  ي مناطق رأس العي  
 
حول انتهاكات حقوق الملكية ف

، وال سيما النساء واألطفال، كما تحدث "شيخموس أحمد"، الرئيس 
ً
ك لمكتب النازحي   قشا المشت 

ق سوريا، حول وضع مخيمات نازحي رأس  ي اإلدارة الذاتية لشمال ورسر
 
شؤون الالجئي   والنازحي   ف

اف أمىمي بعد.   إنسانية صعبة، ولم تحظ باعت 
ً
ي تشهد ظروفا

/رسي كانيه وتل أبيض وعفرين، والت   العي  

 

 

ي ألمانيا، حول سي
 
ي الشمال بدوره، تحدث "شورش درويش"، وهو كاتب ومحامي مقيم ف

 
يك ف اسة التت 

 السوري وخطرها عل مستقبل سوريا والمنطقة، وسبل الحد منها والتخلص من آثارها. 

ي مناطق رأس 
 
كما تمَّ عرض فيديو غرافيك حول حصيلة ثالثة أعوام من انتهاكات حقوق اإلنسان ف

/رسي كانيه وتل أبيض، حيث وثقت "تآزر" /ة خالل وعقب عملية  56مقتل  العي   ي
"نبع السالم"، مدئ 

، 11بينهم 
ً
 تمت تصفيتهم ميدانيا

ً
ي رأس  42وامرأة  68، بينهم آخرين 511اعتقال و  شخصا

 
طفل، ف

/رسي كانيه وتل أبيض،  كيةالعي   ي تدعمها  من قبل القوات الت 
ي السوري الت 

وجماعات الجيش الوطت 
  "أنقرة". 

 شخص 185أكتر من وبحسب توثيقات "تآزر" فأن 
ً
، حيث ال تزال من المعتقلي   تا

ً
مَّ اخفائهم قشا

هم  حول مصت 
ً
ي حي   تعرضعائالتهم ال تعلم شيئا

 
  325 ، ف

ً
ي تديرها لل شخصا

ي السجون الت 
 
تعذيب ف

 خمسة معتقلي   عل األقل قضوا تحت التعذيب.  بينهمالمعارضة السورية، 
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ي جريمة و 
 
ق سوريا، ونقلهم إأكدت "تآزر" تورط تركيا ف إىل أراضيها، حيث خفاء مواطني   من شمال رسر
كية، خالل عملية "نبع الس 92تمَّ توثيق نقل ما ال يقل عن  ي الت 

 إىل داخل األراض 
ً
 سوريا

ً
 . الم"محتجزا

 منهم بأحكام تعسفية تت   48ُحوكم 
ً
 وحت  السجن المؤبد.  13وح بي   السجن اشخصا

ً
 عاما

/رسي كانيه وتل أبيض، ال يز  شخص من ألف  150ال أكتر من كنتيجة الحتالل تركيا لمناطق رأس العي  
، األصليي   لتلك المناطق نازحي    سكانال

ً
ي حي    قشا

 
ي السوري"  تركيا  قامت ف

وفصائل "الجيش الوطت 
ي تدعمها "أنقرة"،

ي منازل  2500 أكتر من عل توطي    الت 
 
عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى ف

.  المدنيي   الُمهجرين
ً
 والنازحي   قشا

 –الدولة اإلسالمية  نساء وأطفال مقاتلي تنظيم تضم عل األقل، عائلة 55 توطي   وتحققت "تآزر" من 
ي منازل تمَّ  ،معظمهم عراقيي    ،داعش

 
/رسي كانيه ف  ةالرابطوثقت  ، كما االستيالء عليها ضمن رأس العي  

ي السوري استيالء
كية والجيش الوطت  ي و 5500عل أكتر من  القوات الت 

ل سكت  محل تجاري  1200مت  
ي الزراعية  100مليون دونم ) نحو و ، صناعي و 

/رسي كانيه ألف هكتار( من األراض  ي مناطق رأس العي  
 
ف

 عن 
ً
.  55إفراغ وتل أبيض، فضال  قرية من سكانها األصليي  

 

 

 فوض  السالح وانعدام األمان: 

ي تحتلها أجمعت النقاشات خالل المنتدى عل 
ي تحّمل مسؤولياتها إزاء المناطق الت 

 
ي  فشل تركيا ف

 
ف

لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان األمن والسالمة العامة، كما غضت البض حيث سوريا،  شمال

ي ظاهرة 
ي تدعمها، وعن تفشر

ي السوري" الُمعارض الت 
عن حاالت االقتتال بي   فصائل "الجيش الوطت 

ي ظل غياب المساءلة واستمرار اإلفالت 
 
، ذلك ف  من العقاب. انتشار السالح واستخدامه بي   المدنيي  
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ل/  9منذ  ،شهدت منطقة "نبع السالم"وبحسب رابطة "تآزر" للضحايا، فقد  ين األوًّ  2019أكتوبر تشر

ل/  9وحت   ين األوَّ ، راح ضحيتها  72 ما ال يقل عن ،2022أكتوبر تشر
ً
ا ي  145تفجت 

 عل األقل، مدئ 

ي حي   شهد النصف األول فقط مجري    ح 300وأكتر من  ،بينهم نساء وأطفال
 
، نشوب 2022ن عام ، ف

تل نتيجتها  46
ُ
ي السوري"، ق

ل مدنيي   ع 3حاالت اقتتال/اشتباك داخلي بي   فصائل "الجيش الوطت 

 ن. آخري 25األقل، وُجرح أكتر من 

 

ي عمليات المساءلة والعدالة: 
 
 أهمية المشاركة الفاعلة للضحايا ف

ي من المنتدى عل الحوار الموسع بي   الضحايا 
/ات حول آليات العدالة ركز المحور الثائ  والمتحدثي  

/ات وع ، وأهمية المشاركة الفاعلة للضحايا والناجي  
ً
 ومستقبال

ً
، وحاليا

ً
 ودوليا

ً
هم ائالتالمتوفرة، محليا

ي سوريا. 
 
ي عمليات المساءلة والعدالة االنتقالية ف

 
 ف

ة  ي مجال المنارصة، والذي يمتلك ختر
 
ف ف وتحدث "عبد السميع عبد هللا"، المدرب الدوىلي المحت 

اتيجيات وتدخالت المنارصة مع العديد من المنظمات الدولية، حول أهمية  ي قيادة است 
 
واسعة ف

 إىل أن مشاركة الضحا
ً
ا يا المنارصة، وما الذي يمكن للضحايا فعله لكسب التأييد لقضيتهم، مشت 

ي كسب تلك القضية 
 
/ات لقضيتهم له دور كبت  ف /ات وعائالتهم كمنارصين/ات أساسيي   والناجي  

ح السياق وتوفت  المعلومات واألدلة الكافية حول القضية،  للتأييد، ذلك ألنهم األكتر قدرة عل رسر
اح الحلول.  ي رسائل واضحة وتقديم توصيات واقت 

 لتبت 
ً
 وصوال

ي سوريا، كما تحدث المستشار القانو
 
ي فرنسا، والذي سبق أن عمل كقاِض ف

 
"، المقيم ف ي "رياض علي

ئ 
 إىل أهمية التوثيق وجمع األدلة والشهادات  

ً
ا ي سوريا، مشت 

 
عن آليات العدالة المتوفرة للضحايا ف

 كخطوة أوىل عل مسار كشف الحقيقة، والمساءلة، وتحقيق العدالة. 
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ي العودة وأكد المدير التنفيذي لرابطة "تآزر" للضحا
 
 ف

ً
يا، عز الدين صالح، عل حق النازحي   قشا

ي  132القاعدة إذ تنص اآلمنة والطوعية إىل أماكن سكنهم األصلية، 
 من قواعد القانون الدوىلي اإلنسائ 

ي عل أنه 
 
ي العودة الطوعية بأمان إىل ديارهم أو أماكن سكناهم "العرف

 
لألشخاص النازحي   الحق ف

ي األ 
يفرض هذا الحق عل السلطات ذات الصلة ". سباب اىلي أدت إىل نزوحهمالمعتادة حالما تنتف 

وح حالة مؤقتة. كما تم تأكيد  ون الت  
َ
مجموعة من الواجبات القانونية تتمحور بشكل أساسي حول ك

وح الداخلي عتر تحميل السلطات المختصة 
ي مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للت  

 
وبشكل –ذلك ف

ي تسببت
وح أساسي تلك الت  دين  –بالت   واجب ومسؤولية تهيئة الظروف وتوفت  الوسائل لتمكي   المشر

 من العودة الطوعية، آمني   مكّرمي   
ً
 . داخليا

ورة نشر الوعي حول أهمية توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، من أجل كشف  أجمعت النقاشات عل رص 
ي سعيهم إلخضاع 

 
ي تلك االنتهالحقيقة، كحق أساسي للضحايا، ف ي نهاية اكات والجناةمرتكتر

 
 للمساءلة ف

 .المطاف

 

 وحمل المنتدى عدد من التوصيات، أهمها: 

ي الدفاع .1
 
 التنسيق بي   الضحايا أنفسهم، ومع ضحايا آخرين، واالستفادة من التجارب المماثلة ف

 عن حقوقهم. 

ي عمليات المساءلة والعدالة  .2
 
/ات وعائالتهم ف دعم المشاركة الفاعلة للضحايا والناجي  

ي سوريا، كحق أساسي لهم. اال 
 
 نتقالية ف

ي عمليات التوثيق، وكشف  .3
 
تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة الضحايا أنفسهم ف

 الحقيقة. 

،حشد الرأي العام .4 ي ترتكبها  ، المحلي والعالىمي
ك حول انتهاكات حقوق اإلنسان الت  ية القوات الت 

ي مناطق شم
 
ي السوري" الُمعارض ف

ي تحتلها تركيا. وفصائل "الجيش الوطت 
 ال سوريا، الت 

تسهيل وصول آليات التحقيق الدولية واللجان التابعة لألمم المتحدة إىل الشهود لتوثيق  .5
ق سوريا ي شمال ورسر

 
 .االنتهاكات والجرائم ف

/ات، وآلية متابعة نتائج و  إعداد  .6 تنفيذ أنشطة وحمالت لمنارصة قضايا الضحايا والناجي  
 .األنشطة وتقييمها

/ات وعائالتهم/ن لدى اوى قانونية و تقديم شك .7 رفع دعاوى قضائية من قبل الضحايا والناجي  
 المحاكم والجهات الدولية المعنية، وإطالق حمالت منارصة حول هذه الدعاوى. 

العمل مع هيئات األمم المتحدة ومجلس األمن الدوىلي حت  الوصول إىل إقرار باحتالل تركيا  .8
ي شمال سوريا، ومطالبة 

 
"أنقرة" بتحمل مسؤولياتها كسلطة احتالل بموجب اتفاقية لمناطق ف

 . جنيف الرابعة

 ودعم  .9
ً
إنهاء احتالل تركيا لمناطق شمال سوريا، وتضخيم أصوات النازحي   والمهجرين قشا

داد ممتلكاتهم ي العودة اآلمنة إىل أماكن سكنهم األصلية واست 
 
 .مطالبهم ف


