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هـذا الـتـقـريـر هـو األول ف سـلـسـلـة مـن ثـالثـة أجـزاء تـركـز عـلـى الـوضـع احلـالـي والـدروس املـسـتـفـادة  فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـدالـة االنـتـقـالـيـة و مـبـادرات 

الشرطة ف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة ف سوريا. 

 يــتــنــاول اجلـزء األول تــأثــيــر رحــيــل الــعــنــاصــر األمــنــيــة والــقــضــائــيــة لــلــدولــة الــســوريــة عــلــى األوضــاع ف تــلــك املــنــاطــق, بــاإلضــافــة إلــى املــؤســســات 
الــقــضــائــيــة الــتــي ظــهــرت ف ظــل هــذا الــفــراغ الــســيــاســي واملــؤســســاتــي, مبــا ف ذلــك مــســتــويــات املــأســســة ف هــذه املــؤســســات,و تــطــبــيــق الــشــريــعــة 

اإلسالمية, و النظم القانونية التي يجري حالياً مناقشتها واختبارها ف بعض املناطق. 

يـتـنـاول اجلـزء اـلـثاـني مـن الـتـقـريـر مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن املـؤسـسـات والـهـيـاكـل الـتـي حـاولـت تـطـبـيـق هـذه الـنـظـم واملـمـارسـات الـقـانـونـيـة اخملـتـلـفـة, 
واحملاوالت خللق أطر قانونية وتشريعية موحدة من هذا املزيج املتنوع.  

أمـا اجلـزء اـلـثاـلث فـيـبـحـث الـدور احلـاسـم الـذي يـلـعـبـه املـهـنـيـون الـقـانـونـيـون ف مـخـتـلـف املـبـادرات الـقـانـونـيـة واألمـنـيـة الـتـي طُـبـقَـت أو الـتـي هـي 
حــالــيــاً قــيــد الــتــطــبــيــق ف املــنــاطــق الــواقــعــة خــارج ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري.  كــمــا يــتــنــاول هــذا اجلــزء أيــضــاً دور مــجــالــس احملــافــظــات واجملــالــس 
احملـلـيـة ف هـذه املـبـادرات. ف اخلـتـام, يـقـدم اجلـزء الـثـالـث مـلـخـصـاً مـوجـزا لـلـدروس املـسـتـفـادة وتـوصـيـات  لـلـجـهـود املـسـتـقـبـلـيـة اسـتـنـاداً إلـى هـذه 

الدروس. 

ـتســتـند املـعــلومـات اـلواردة ف هـذه اـلبـحـث ـبشـكـلٍ رئـيـسـي إـلى املـقـاـبالت اـلـتي أجـراهـا ـباحــثوـنا ف اـلفــترة مـا ـبي كـاـنون اـلـثاـني/ـيـناـير ٢٠١٣ وآذار/
مـارس ٢٠١٤ مـع عـدد مـن املـشـاركـي مـن سـوريـا مـن عـنـاصـر فـاعـلـة ف املـبـادرات واملـؤسـسـات الـقـضـائـيـة واألمـنـيـة وممـن هـم عـلـى اطـالع عـلـى 
وضــع وتــطــور هــذه املــبــادرات واملــؤســســات ف مــحــافــظــات حــلــب وإدلــب ودرعــا ومــنــاطــق أخــرى خــارج نــطــاق ســيــطــرة الــنــظــام (ريــف دمــشــق, ديــر 
الـزور, وثـالث مـنـاطـق , والـرقـة) بـاإلضـافـة إلـى مـنـاطـق حتـت سـيـطـرة الـنـظـام; حـيـث يـزداد اعـتـمـاد الـنـظـام الـسـوري عـلـى مـلـيـشـيـات مـحـلـيـة, مـثـل 
قـوات الـدفـاع الـوطـنـي عـلـى سـبـيـل املـثـال, ومـع هـذا االعـتـمـاد يـزداد عـدم قـدرتـه أو رغـبـتـه ف بـالـسـيـطـرة عـلـيـهـا ممـا يـطـرح أسـئـلـة خـطـيـرة عـلـى 

املدى الطويل حول تشريعات النظام القضائية واألمنية. 

 syria@integrityresearch.com :من املعلوماوهذا ال لت حتقرير, يرجى التواصل معنا على البريد كونرتااللي يالتال 
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مقدمة 

يـقـدر مـتـوسـط عـمـر احلـروب األهـلـيـة الـتـي انـدلـعـت ف اخلـمـسـي عـامـاً املـاضـيـة بـعـشـر سـنـوات;  أمـا احلـروب األهـلـيـة الـتـي انـدلـعـت خـالل فـتـرة 
ــنـــزاع الـــســـوري فـــال تـــوجـــد  ــنـــظـــر إلـــى الـ ــنـــد الـ . وعـ ــثـــر مـــن ذلـــك ــتـــحـــاربـــة فـــقـــد طـــال مـــداهـــا  أكـ ــيـــهـــا األطـــراف املـ ــتـــي تـــعـــددت فـ ــبـــاردة, أو الـ 1احلـــرب الـ

مـؤشـرات عــلى أنـه سـيـسـتـمـر بـالـضـرورة لـفـتـرة أقـل مـن املـتـوسـط املـذكـور أعـاله; فـالـنـزاع الـذي بـدأ  كـحـرب أهــليـة ت تـدويــله لـيـشـمـل عـدة أطـراف 
إقــليـمـيـة ودولـيـة, هـذا بـاإلضـافـة إلـى اسـتـمـرار حـالـة اجلـمـود ف الـعـمــليـة الـسـيـاسـيـة, والـدعـم الـنـشـط لـكـل مـن الـنـظـام واملـعـارضـة مـن قـبـل أطـراف 

2خارجية متعددة. 

ـيســيطـر اـلـنظـام اـلسـوري حـاـلـياً عــلى مـا ال ـيزـيد عـن ـثـلث اـلـبالد, ـبـيـنمـا مـا ـتزال مـعـظـم مــبادرات احلـكـم احملــلي اـلـتاـبعـة ـلـلمـعـارضـة  طـفــيفـة اـلـتأـثـير. 
أمـا الـتـكـتـيـك الـقـائـم عـلـى قـصـف ومـحـاصـرة و جتـويـع املـنـاطـق اخلـاضـعـة لـسـيـطـرة مـقـاتـلـي املـعـارضـة إلجـبـارهـم عـلـى الـقـبـول بـالـهـدنـة, أو بـحـسـب 
إعـالم الـنـظـام "املـصـاحلـة", بـاإلضـافـة لـالسـتـعـانـة بـتـعـزيـزات عـسـكريـة أجـنـبـيـة,  كـلـهـا عـوامـل وتـكـتـيـكـات أثـبـتـت فـعـالـيـتـهـا بـالـنـسـبـة لـلـنـظـام الـسـوري. 
ومـن املـرجـح أن يـزداد اعـتـمـاد الـنـظـام عـلـيـهـا ف ظـل غـيـاب أي إجـراءات جـادة مـن قـبـل اجملـتـمـع الـدولـي لـردعـه. ومـع ذلـك فـإن هـذه الـتـكـتـيـكـات 
والـتـعـزيـزات اخلـارجـيـة  لـيـسـت بـالـضـرورة كـافـيـة لـكـي تـسـتـعـيـد قـوات الـنـظـام الـسـيـطـرة عـلـى مـاتـبـقـى مـن سـوريـا.  وبـحـسـب املـشـاركـي ف جـولـتـي 
مـفـاوضـات الـسـالم ف جـنـيـف, فـقـد فـشـلـت هـذه املـفـاوضـات قـبـل أن تـبـدأ, كـمـا أن الـتـوتـرات الـدبـلـومـاسـيـة بـي رعـاة املـؤمتـر الـرئـيـسـيـي - روسـيـا 

والواليات املتحدة - الناجمة عن األزمة األخيرة ف أوكرانيا- ال تبشر باخلير بالنسبة جلولة ثالثة, هذا اذا ماقدر لها البدء. 

يـعـد الـقـضـاء أحـد املـؤسـسـات الـهـامـة ف حـكـومـة الـدولـة املدنـيـة احلـديـثـة خلـلـق تـوازن قـوى ميـكـن قـوات الـشـرطـة مـن احـتـكـار اسـتـخـدام الـقـوة 
ضـمـن حـدود هـذه اـلدوـلة. وـباـلـنظـر ـلـلواقـع اـلسـوري ـنالحـظ غــياب هـذه اـلشـروط  ف املــناطـق اـلواقـعـة خـارج ســيطـرة اـلـنظـام.  ـلم ـيـنجـح االـئـتالف 
الـوطـنـي, املـمـثـل املـعـتـرف بـه دولـيـاً لـقـوى املـعـارضـة خـارج سـوريـا,  ف تـقـدي بـديـل لـلـدولـة, وبـدالً مـن قـيـادة املـعـارضـة ف الـداخـل فـقـد انـتـهـى بـه 
احلــال تــابــعــاً لــهــا. وحــتــى اآلن اليــوجــد أي بــديــل ف الــداخــل الــســوري حــيــث انــضــوت جــمــاعــات املــعــارضــة املــســلــحــة ف مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة مــن 
الـتـحـالـفـات اليـخـضـع أي مـنـهـا لـقـيـادة االئـتـالف اخلـارجـيـة. مـاتـزال اجملـالـس اإلداريـة احملـلـيـة مـوجـودة عـلـى الـرغـم مـن الـتـحـديـات الـكـبـيـرة الـتـي 
تـواجـهـهـا. وبـالـرغـم مـن انـتـظـام بـعـضـهـا ضـمـن هـيـاكـل شـرعـيـة نـسـبـيـاً عـلـى مـسـتـوى احملـافـظـات, إال أنـهـا بـقـيـت شـديـدة احملـلـيـة ومـحـدودة اجملـال 
حـيـث ـتـتركـز ـنشـاطـاـتهـا ـبشـكـل أسـاسـي عــلى اإلغـاـثة ـبسـبـب ـنقـص اـلـتمـوـيل. أمـا ـبرامـج اـلشـرطـة ف املــناطـق اخلـاضـعـة ـلسـيـطـرة املـعـارضـة فـمـاـتزال 
عـاجـزة عـن تـلـبـيـة احـتـيـاجـات األهـالـي ف الـبـلـدات والـقـرى, وف حـال تـواجـدهـا ف تـلـك الـبـلـدات والـقـرى فـإنـهـا ال تـرتـبـط بـالـضـرورة مبـحـكـمـة أو 
بـاجملـلـس احملـلـي, عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك فـإن هـنـاك بـعـض حـاالت الـتـنـافـس بـي قـوى الـشـرطـة احملـلـيـة مـع اجملـالـس, خـصـوصـاً ف حـاالت قـلـة أو 
انـعـدام الـتـمـويـل. لـم يـتـرك انـسـحـاب الـنـظـام الـسـوري مـؤسـسـات أمـنـيـة وقـضـائـيـة لـيـتـم الـبـنـاء عـلـيـهـا, ويـعـزى ذلـك جـزئـيـاً إلـى تـكـتـيـكـات الـنـظـام 
احلـربـيـة والـتـدهـور احلـاد ف هـيـاكـل احلـكـم احملـلـي, وال سـيـمـا ف مـجـال اخلـدمـات املـتـعـلـقـة بـالـشـرطـة والـقـضـاء. مـع ذلـك, ومـع احـتـمـال اسـتـمـرار 
احلـرب لـعـشـرة أعـوام قـادمـة, وف ظـل غـيـاب الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا, فـقـد عـبـر املـشـاركـون  بـوضـوح عـن رغـبـتـهـم ف سـيـادة الـقـانـون. أمـا طـبـيـعـة هـذا 

القانون  والكيفية التي سيتم تطبيقه بها فهو محور هذا التقرير بأجزائه الثالثة. 

!
رحيل الدولة: أكثر من مجرد فراغ 

لـم يـخـلـف  انـسـحـاب الـنـظـام الـسـوري مـن املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة اآلن مـجـرد فـراغ ف الـسـلـطـة, بـل كـان أشـبـه بـسـيـاسـة "األرض 
احملـروقـة" حـسـب بـعـض املـشـاركـي. حـيـث ت اسـتـهـداف اجلـهـات واملـؤسـسـات الـرئـيـسـيـة الـطـبـيـة والـقـضـائـيـة, واالتـصـاالت, واألمـن, والـكـهـربـاء, 
واملـيـاه,  واخملـابـز واملـطـاحـن ومـحـطـات الـطـاقـة وكـافـة أشـكـال الـبـنـى الـتـحـتـيـة. وكـان هـذا بـدايـة لـسـلـسـلـة مـن الـتـكـتـيـكـات احلـربـيـة الـتـي جتـاهـلـت 

3الفوارق بي املقاتلي واملدنيي, وعملت على استهداف املؤسسات املدنية لضمان أنه إما النظام السوري أو ال أحد. 
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2 ت استخدام الفيتو إلجهاض كل من مبادرة فرنسية إلرسال املشتبه بهم من كال طرف الصراع ف سوريا إلي احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمتهم ف حال ثبوت اقترافهم جلرائم حرب, و قرار 

مجلس األمن إلعطاء القرار رقم ٢١٣٩ قوة أكبر مبوجب املادة ٧ من ميثاق األم املتحدة.

3  هــناك املـزـيد مـن األدـلة عــلى هـذا اـلـنهـج مــثل حـظـر إدخـال املـواد اـلغـذاـئـية ـلـلمــناطـق احملـاصـرة, اـلقـصـف اـلعـشـواـئي ـباـلـبرامــيل عــلى املــناطـق املـدـنـية املـكــتظـة ـباـلسـكـان, قـطـع املــياه, اســتهـداف اـلـبـنـية اـلـتحــتـية 
املدنية مثل مولدات الكهرباء ف الوقت الذي تترك فيه أهدافاً عسكرية واضحة مثل مقرات الدولة اإلسالمية ساملة.



عـمـد الـنـظـام الـسـوري, إضـافـةً إلـى هـجـمـات جـيـشـه ومـلـيـشـيـاتـه عـلـى املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة أو عـلـى الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة أو مـقـدمـي 
.  بـاإلضـافـة لـذلـك فـقـد أطـلـق الـنـظـام سـراح اآلالف مـن اجملـرمـي مـن سـجـون الـدولـة. ووفـقـاً  4اخلـدمـات, إلـى وقـف رواتـب الـعـامـلـي ف الـشـرطـة

لـتـقـديـرات مـصـدر قـانـونـي فـقـد ت إطـالق سـراح مـا يـقـرب مـن ١٥ ألـف مـجـرمـاً  ف مـحـافـظـة حــلب وحـدهـا حـتـى اآلن ضـمـن ســلســلة مـن مـراسـم 
الــعــفــو الــتــي كــان يــفــتــرض بــهــا أن تــكــون مــخــصــصــة إلطــالق ســراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــي, ومــع ذلــك فــقــد ت إطــالق ســراح عــدد قــلــيــل جــداً مــن 

املعتقلي السياسيي لدرجة أن سوء استخدام العفو أصبح  مصدراً للسخرية ف املسلسالت الرمضانية. 

!
املؤسسات القضائية الناشئة: مستويات  املأسسة  

 تـعـد مـؤسـسـات الـقـضـاء والـشـرطـة الـتـي ظـهـرت ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة مـن سـوريـا والـتـي سـيـتـم اسـتـعـراضـهـا ف هـذا الـتـقـريـر 
, هـذا بـاإلضـافـة إلـى  5مـؤسـسـات مـحـلـيـة مـحـدودة الـتـخـصـص. فـبـعـد انـسـحـاب الـنـظـام انـتـشـرت احملـاكـم الـصـغـيـرة عـلـى مـسـتـوى الـبـلـدات والـقـرى

ـبعـض احملـاكـم املــتـنقــلة وعـدد قــلـيل مـن املــبادرات ـلرـبط هـذه احملـاكـم ورفـع سـوـية اـلـتـنســيق فــيمـا ـبـيـنهـا. وـبحـسـب شـهـادات املـشـاركـي ميـكـن أن جنـد 
ف بـلـدة واحـدة أكـثـر مـن مـحـكـمـة وكـل مـنـهـا يـطـبـق نـظـامـاً قـانـونـيـاً مـخـتـلـفـاً. فـعـلـى سـبـيـل املـثـال, ف كـفـرنـبـل وسـراقـب, ف إدلـب, هـنـاك مـحـكـمـة 
شــرعــيــة, ومــحــكــمــة صــلــح مــدنــيــة, و مــجــلــس مــحــلــي, وقــوة شــرطــة تــابــعــة لــلــمــجــلــس عــلــى مــايــبــدو, وجلــان أمــنــيــة (قــوى شــرطــة تــابــعــة لــلــمــحــاكــم 

الشرعية). وتختلف مستويات املأسسة ف هذه اجلهات ولكنها عموماً متوسطة إلى منخفضة, مع وجود استثناءات قليلة بارزة وقوية.  

تــشــيــر الــدالئــل إلــى أن املــؤســســات الــقــضــائــيــة تــعــنــى بــتــنــفــيــذ الــقــانــون مــن خــالل خــمــســة مــســتــويــات بــدءاً مــن األقــل إثــارة لــلــجــدل وحــتــى املــســتــوى 
اخلامس الذي ميكن اعتباره ذو حساسية سياسية عالية: 

1.قـانـون األحـوال الـشـخـصـيـة (مـثـل الـزواج والـطـالق, وغـيـرهـا): قـبـل الـنـزاع احلـالـي كـان هـذا الـقـانـون يـخـضـع لـديـن األفـراد ويـتـوافـق  إلـى حـد 
, كـمـا أنـه بـشـكـل عـام لـيـس مـحـط  كـبـيـر مـع أحـكـام الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة مبـوجـب الـقـانـون الـسـوري. وال يـزال هـذا اجملـال غـيـر مـثـيـر لـلـجـدل نـسـبـيـاً

نقاشات حادة  بي العلمانيي واإلسالميي أو العاملي ف املهن القانونية وغير املهنيي داخل سوريا.  

2. القواني املتعلقة بحل النزاعات املدنية غير األسرية (مثل السرقة والتجارة): وهي قواني هامة إلعادة احلياة لطبيعتها ف هذه املناطق. 

3. وظائف كاتب العدل: مثل إصدار رخص القيادة,و بطاقات الهوية, وشهادات امللكية والعقود التجارية وغيرها.  

4. الـقـوانـي املـتـعـلـقـة بـاخلـالفـات املـدنـيـة-الـعـسـكريـة: تـعـتـبـر نـزاعـات سـيـاسـيـة نـظـراً السـتـغـالل املـنـتـفـعـي مـن احلـرب لـلـخـطـاب الـثـوري لـالسـتـفـادة 
من الصراع (على سبيل املثال من خالل مصادرة البضائع من التجار أو من املنازل).  

5. حل النزاعات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية-العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية,وهي خالفات على درجة عالية من احلساسية السياسية, والتي تتراوح بي توزيع الغنائم من 
األسلحة التي ت االستيالء عليها من مخازن النظام, إلى احلكم على أعضاء اجلماعات املسلحة. 

تـتـعـامـل غـالـبـيـة احملـاكـم ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة بـشـكـل حـصـري تـقـريـبـاً مـع املـسـتـويـات الـثـالثـة األولـى مـن الـقـانـون كـونـهـا األقـل 
حـسـاسـيـة مـن اـلنـاحـيـة اـلسـيـاسـيـة واـلعـسـكريـة. وتـعـد هـذه احملـدوديـة ضـرورة ف اـلسـيـاق اـلذي تـتـواجـد فـيـه هـذه احملـاكـم نـظـراً ـلقـدراتـهـا اـلضـئـيــلة, 
أو حـتـى املـعـدومـة, لـفـرض الـقـانـون. أمـا املـؤسـسـات الـقـادرة عـلـى اخلـوض ف املـسـتـويـي األخـيـريـن (الـنـزاعـات املـدنـيـة-الـعـسـكريـة والـعـسـكريـة-
الــعــســكريــة) فــهــي قــلــيــلــة نــســبــيــاً. وقــد أشــار املــشــاركــون إلــى أنــه عــادةً مــاتــكــون هــذه املــؤســســات والــهــيــئــات مــدعــومــة مــن قــبــل عــدد مــن الــكــتــائــب 
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, حتى لو كان من املعروف أنهم اليقومون بوظائفهم. 4 .مايزال بعض موظفي الدولة اآلخرين, وال سيما املعلمي, ف األراضي التي تسيطر عليها املعارضة يقبضون رواتبهم طاملا أنها لم ينشقوا علناً

5   على سبيل املثال, عندما طلبنا من املشاركي ذكر عدد احملاكم الشرعية املوجودة ف محافظة حلب, تفاوتت التقديرات على نطاق واسع. أحد املشاركي وهو من احملامي األحرار ف حلب قدر 
عددها ب٤٠٠ مؤكداً ارتباط هذه احملاكم بجماعات مسلحة. بينما ذكر مشارك آخر أن العدد هو حوالي الـ٢٠ محكمة, ثلث املشاركي قدروا العدد بـ ٢٠-٣٠ محكمة, فيما ذكر مسؤول ف مكتب 

الشؤون القانونية ف االئتالف الوطني أن هناك ما يقارب الستي ٦٠ محكمة شرعية ف جميع أنحاء احملافظة. التفاوت بي هذه التقديرات مرتبط بعدم وجود أرقام دقيقة وأيضا لعدم وجود 
مستوى عالٍ من املأسسة ف هذه احملاكم مما أدى إلى عدم القدرة على التفريق بي 'احملاكم الشرعية,' محاكم الكتائب العسكرية أو مراكز االعتقال التابعة لهم, حيث اليوجد فوارق كبيرة وظيفية 

بي هذه الكيانات. أغلبية ساحقة من املشاركي أفادوا بأن كل احملاكم الشرعية مرتبطة بشكل أو بآخر بأحد الكتائب أو األلوية, وف الوقت نفسه عمدت بعض هذه الكتائب إلي تأسيس محاكم 
سرية خاصة بها كما هو احلال ف عدد من البلدات ف جنوب غرب محافظة درعا. 



.  ورغــم أن هــنــاك  6واجلــمــاعــات املــســلــحــة, أو أن تــكــون تــابــعــة جلــبــهــة الــنــصــرة أو احملــاكــم الــعــســكريــة لــلــدولــة اإلســالمــيــة ف الــعــراق وبــالد الــشــام

ــنـــهـــا, إال إن هـــذه  ــتـــنـــظـــيـــمـــات املـــتـــطـــرفـــة مـ بـــعـــض الـــدالالت عـــلـــى عـــودة بـــعـــض الـــشـــبـــكـــات الـــقـــضـــائـــيـــة ف شـــمـــال غـــرب ســـوريـــا بـــعـــد خـــروج مـــعـــظـــم الـ
التنظيمات التزال تتمع بقدر كبير من النفوذ والدعاية ف هذه املناطق. 

!
الشريعة اإلسالمية كأداة سياسية 

وفـقـاً لــلمـعــلومـات الـتـي حـصــلنـا عــليـهـا مـن مـصـادرنـا فـقـد انـعـكـسـت مـحـدوديـة الـتـمـويـل الـقـادم مـن جـهـات غـيـر إسـالمـيـة جلـمـاعـات املـعـارضـة داخـل 
سـوريـا مـن أنـصـار الـدولـة املـدنـيـة, وال سـيـمـا اجلـمـاعـات املـسـلـحـة ذات الـتـوجـه الـعـلـمـانـي,  بـشـكـل سـلـبـي عـلـى هـذه اجملـمـوعـات الـتـي بـاتـت تـشـعـر 

ـباخلـذالن. هـذا اـلشـعـور متــثل ـبـتغـيـيـر أحـد أهـم شـعـارات اـلـثورة املـدـنيـة  “واحـد, واحـد, واحـد -اـلشـعـب اـلسـوري واحـد” إـلى شـعـار ـيعـبـر أكــثر عـن 

حـالـة اخلـذالن هـذه “يـا ال مـالـنـا غـيـرك يـا ال”. ف الـوقـت نـفـسـه, رفـعـت اجملـمـوعـات اخملـتـلـفـة مـن املـمـولـي املـسـلـمـي واإلسـالمـيـي مـن كـافـة 

ــامـــي  ــعـ ــكـــل خـــاص الـ ــنـــزاع, وبـــشـ ــقـــة مـــن الـ ــتـــرة الـــالحـ ــفـ ــهـــدت الـ ــبـــاب شـ ــهـــذه األسـ ــيـــح. ولـ ــلـ ــتـــسـ ــالـــي, خـــاصـــةً ف مـــجـــال الـ ــهـــم املـ ــمـ ــيـــاف نـــســـب دعـ األطـ
املنصرمي, عملية أسلمة ملحوظة, فضالً عن توظيف اإلسالم كأداة ف النزاع.  

ونـظـراً ألهـمـيـة هـذا الـتـوجـه, مـن املـهـم مبـكـان أن نـحـدد بـوضـوح مـا هـو املـقـصـود بـ "الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة" وعـالقـتـهـا بـالـنـظـم الـقـضـائـيـة الـعـامــلة ف 

املـنـاطـق الـواقـعـة خـارج سـيـطـرة الـنـظـام. تـسـتـخـدم غـالـبـيـة احملـاكـم الـتـي أنـشـئـت حـتـى وقـت كـتـابـة هـذا الـتـقـريـر تـسـمـيـاتٍ مـشـتـقـة مـن “الـهـيـئـة 

الـشـرعـيـة”, وجتـادل الـثـلـة الـبـاقـيـة الـتـي ال تـسـتـخـدم مـثـل هـذه الـتـسـمـيـات بـأن الـقـانـون الـذي يـرغـبـون بـتـطـبـيـقـه مـتـوافـق مـع الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة 
7على كل حال. 

!
 : النظم القانونية املعمول بها حالياً

!
أبرز النظم القانونية التي يجري تنفيذها أو مناقشتها حالياً ف املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام السوري:  

1. القانون السوري الذي طبق ف فترة ماقبل وصول البعث للسلطة من خالل استخدام قانون األحوال الشخصية لعام 1953,  

2. القانون العربي املوحد,  

3. الشريعة كقانون غير مكتوب. 

, أشـد املـدافـعـي عـن الـقـانـون الـسـوري وإن كـان ذلـك يـتـم عـلـى  يـعـد احلـقـوقـيـون والـعـامـلـون ف الـسـلـك الـقـضـائـي, املـوجـودون خـارج سـوريـا حـالـيـاً
املــســتــوى الــنــظــري. وبــحــســب املــعــلــومــات الــواردة ف املــقــابــالت الــتــي أجــراهــا بــاحــثــونــا فــمــا يــزال هــنــاك حــفــنــة مــن مــحــاكــم الــصــلــح املــدنــيــة  الــتــي  
مـاتـزال تـسـتـخـدم خـتـم الـنـظـام وتـطـبـق الـقـانـون الـسـوري عـلـى األرض, ولـكـن هـنـاك الـكـثـيـر مـن الـقـيـود املـفـروضـة عـلـيـهـا بـحـيـث أصـبـحـت وظـيـفـتـهـا 
مـقـتـصـرة عــلى خـتـم األوراق واملـعـامـالت, ولـذلـك فـقـد بـقـيـت تــلك احملـاكـم مبـنـأى عـن هـجـوم املـقـاتــلي. أمـا األفـراد واجلـمـاعـات املـســلحـة, وخـاصـة 
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6  ظهرت الدولة اإلسالمية ف العراق وبالد الشام ف نيسان/إبريل ٢٠١٣ عندما اندمجت جبهة النصرة مع دولة العراق اإلسالمية. وخالل صيف عام ٢٠١٣, سيطرت الدولة اإلسالمية على 
مواقع هامة ف شمال وشرق سوريا وخاصة بالقرب من احلدود التركية. على الرغم من أن الدولة اإلسالمية لم يكن لديها مناطق خاضعة لسيطرتها ف إدلب كما هو احلال ف أجزاء أخرى من 
سوريا, فقد كان لهم وجود قوي ف عدد من املناطق ال سيما ف شمال احملافظة. ف أوائل عام ٢٠١٤ ظهرت عدة حتالفات بي الثوار إلخراج مقاتلي الدولة اإلسالمية من املناطق التي تسيطر 

عليها املعارضة ف شمال سوريا. ف إدلب وغربي حلب, قادت جبهة ثوار سوريا املشكلة حديثاً مع اجلبهة اإلسالمية القتال ضد الدولة اإلسالمية. ف وقت كتابة هذا التقرير لم يعد ملقاتلي الدولة 
اإلسالمية إال وجود محدود جداً ف محافظة إدلب, كما أنهم فقدوا بعض مواقعهم ف حلب, ومع ذلك فقد جنحوا باغتيال العديد من قادة الفصائل املنافسة ف العديد من املدن والبلدات 

اخلاضعة لسيطرة املعارضة ف إدلب حيث كان لهم وجود سابق.  

7للشريعة اإلسالمية عدد من املصادر, أما  األحكام املكتوبة (احلدود) فهي خمسة فقط. وعادة مايقتصر احلد األدنى من فهم الشريعة اإلسالمية على تنفيذ هذه احلدود اخلمسة التي ذكرت ف 
القرآن والتي تتضمن قطع يد السارق ورجم الزناة. ولكن الفكر اإلسالمي السائد طالب مبستويات عالية من األدلة أو التشدد الرشيد ف ظروف تطبيقها , كاشتراط آن تصل الدولة واجملتمع إلى 

مستوى يجعل السرقة ال لزوم لها منطقياً قبل قطع يد السارق, مما جعل تطبيق هذه احلدود مستحيالً عملياً. الشرط الثاني إلقامة احلدود هو أنه ال ميكن تطبيقها إال ف وقت السلم ف ظل 
نظامٍ عادل. حتى أن معظم املسؤولي ف احملاكم الشرعية يعترفون أنه التتوافر ف الوقت احلالي الشروط الالزمة إلقامة احلودد بالنظر إلى كون البالد ف حالة حرب ونظراً لغياب احلكومة 
املركزية. ف الوقت نفسه, أكد املشاركون على أن الكثير من حاالت العنف الوحشي (قطع الرؤوس, اإلٌعدام بدون محاكمة شرعية , والتقارير الواردة مؤخراً عن حاالت صلب قامت بها الدولة 

اإلسالمية إلخ) حتدث خارج إطار الفهم العام للشريعة. وعندما يلجؤون لتبرير هذه األفعال بالرجوع إلى اإلسالم كمصدر, فإنهم يستخدمون تفاسير تكفيرية مشكوك ف صحتها.  وبناء عليه  فإذا 
, وإذا ت احلكم على هذه الكيانات من خالل تصريحاتهم العامة,فإنه جميعاً يطبقون الشريعة. ومع  كان أساس الشريعة اإلسالمية هو إقامة احلدود, فإنه ال يوجد أي طرف يطبق الشريعة حالياً

, فإنه يفيد ف التأكيد على كيفية توظيف اإلسالم ف الصراع حالياً.  االعتراف بكون هذا النقاش اختزالي عمداً



8ســلــفــيــو الــتــوجــه, فــهــم املــؤيــدون الــرئــيــســيــون لــتــنــفــيــذ الــشــريــعــة كــقــانــون غــيــر مــكــتــوب دون أي دور جــدي ألصــحــاب املــهــن الــقــانــونــيــة أوالــشــرطــة 

السابقي. أما أنصار القانون العربي املوحد فهم املهنيون العاملون ف احملاكم اخملتلطة. 

القانون السوري  

بــالــرغــم مــن أنــه يــوســم غــالــبــاً بــالــعــلــمــانــيــة, فــإن الــدســتــور الــســوري الــذي أقــر قــبــل تــعــديــالت  نــظــام الــبــعــث الــســوري عــام ١٩٧٣ يــعــتــبــر الــشــريــعــة 

اإلسـالمـيـة "املـصـدر اـلرئـيـسـي ـلـلـتشـرـيع". أمـا اـلدســتور احلـاـلي, فـإن املـادة رقـم (٢) مــنه ـتعــتبـر اـلشـرـيعـة “إحـدى مـصـادر اـلـتشـرـيع اـلرئـيـسـيـة". وف 

كـال الـنـصـي اعـتـبـر الـديـن مـرجـعـيـة قـانـون األحـوال الـشـخـصـيـة, وبـالـتـالـي فـبـإمـكـان الـنـسـاء املـسـلـمـات طـلـب الـطـالق مـن أزواجـهـن, أمـا الـكـاثـولـيـك 
فعليهم احلصول على إبطال لعقد الزواج من الكنيسة إلخ. 

القانون العربي املوحد  

متــت صــيــاغــة الــقــانــون الــعــربــي املــوحــد ف عــام ١٩٨٥  مــن قــبــل شــخــصــيــات ديــنــيــة فــوضــتــهــا جــامــعــة الــدول الــعــربــيــة, وهــو يــعــتــمــد عــلــى الــشــريــعــة 
اإلسـالمــية مـصـدراً ـلـنصـه وأحـكـامـه. وقـد ـبقـي هـذا اـلقـاـنون مـسـودةً ـلـتشـرـيع عـرـبي مـوحـد إال أـنه ـلم ـيـتم ـتطــبـيقـه ف أي دوـلة عـرـبـية قــبل اعــتمـاده 
ف مـحـكـمـة سـوريـة ف مـديـنـة حـلـب; مـجـلـس الـقـضـاء املـوحـد. ت تـشـكـيـل مـجـلـس الـقـضـاء املـوحـد مـن قـبـل مـحـامـي وقـضـاة مـنـشـقـي ممـن أرادوا 

تـطـبـيـق الـقـانـون الـسـوري “بـشـكـل ال يـتـعـارض مـع الـشـريـعـة”. ولـضـمـان مـوافـقـة الـكـتـائـب احملـلـيـة, وافـق مـجـلـس الـقـضـاء املـوحـد عـلـى جـعـل نـصـف 
اـلقـضـاة ف مـحـكـمــته شـخـصــيات دـيـنـية مـخــتارـين مـن قــبل اـلكــتاـئب, وـلكــنه رفـض اعــتمـاد اـلشـرـيعـة كــنص قـاـنوـني غــير مـكــتوب. وهــنا جتـدر اإلشـارة 
إلـى أن الـقـانـون الـعـربـي املـوحـد, الـذي متـت صـيـاغـتـه مـن قـبـل مـنـدوبـي حـكـومـيـي, يـحـتـوي عـلـى عـدد مـن الـبـنـود املـتـعـلـقـة بـفـرض عـقـوبـات عـلـى 
األشـخـاص الـذيـن يـهـيـنـون حـاكـم الـبـالد, ولـكـن هـذه الـبـنـود مـاتـزال غـيـر مـطـبـقـة حـتـى تـاريـخ كـتـابـة هـذا الـتـقـريـر, ورمبـا سـتـبـقـى كـذلـك بـاعـتـبـار أن 

القانون العربي املوحد يشارإليه دائماً على أنه”مؤقت" بدالً من اعتباره القانون األمثل لسوريا, حتى من قبل مناصريه من السوريي. 

الشريعة كقانون غير مكتوب  

أعــلــن عــدد قــلــيــل مــن املــعــارضــي ف ســوري عــن قــنــاعــتــهــم بــأن املــؤســســات الــقــانــونــيــة الــســوريــة كــانــت مــن بــي الــركــائــز الــفــاســدة لــنــظــام األســد, و 
بـالـتـالـي فـإن االسـتـمـرار بـاسـتـخـدام الـقـانـون الـسـوري, حـسـب قـنـاعـاتـهـم; هـو اسـتـمـرار لـلـظـلـم وانـعـدام الـعـدالـة ولـذلـك فـهـم يـدعـون إلـى اإلصـالح 
الـقـضـائـي. يـذهـب آخـرون أبـعـد مـن ذلـك فـيـدلـلـون عـلـى حـقـيـقـة أن الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن الـسـوريـي مـسـلـمـون, وبـالـتـالـي فـإن تـطـبـيـق قـانـون الـقـرآن 
ف شـكـلـه األنـقـى كـقـانـون غـيـر مـكـتـوب هـو الـبـديـل املـنـطـقـي والـعـادل. ويـشـيـر املـدافـعـون عـن هـذا االجتـاه إلـى أن اسـتـخـدام الـشـريـعـة كـقـانـون غـيـر 
مكتوب هو تقليد متبع ف الفقه اإلسالمي. ومع ذلك, وبحسب املشاركي, فإن  هذا اخليار يتضمن طيفاً واسعاً من املواقف األيديولوجية. 

عــلى اـلصـعــيد اإلـيجـاـبي, مـكـن اســتخـدام اـلشـرـيعـة اإلسـالمــية مـن اـلـلجـوء إـلى  ‘اـلصــلح’ اـلذي ـيـنطـوي عــلى حـل اـلـنزاعـات عـن طـرـيق اـلـتوسّـط ـبي 

األطـراف املــتـنازعـة. وف ظـل غــياب اـلقـدرة عــلى اـتـباع اإلجـراءات اـلقـاـنوـنـية مـن اـلـتحـقــيق واـلوصـول ألحـكـام وعـقـوـبات عـادـلة, ـبســبب غــياب آـلـيات 
الــتــنــفــيــذ املــالئــمــة, فــقــد متــت اإلشــادة بــاالســتــخــدام املــؤقــت لــلــصــلــح حــتــى مــن قــبــل الــعــامــلــي ف املــهــن الــقــانــونــيــة بــاعــتــبــاره إحــدى آلــيــات الــعــدالــة 
االنـتـقـالـيـة الـهـامـة الـتـي تـأخـذ مـصــلحـة األهـالـي بـعـي االعـتـبـار. وتـشـيـر  أدلـة مـن مـحـكـمـة إدلـب املـركزيـة ومـن مـحـكـمـة ف جـيـدور ف درعـا  إلـى أن 
مـا يـصـل إلـى 80 ف املـائـة مـن الـقـضـايـا يـتـم حـلـهـا عـن طـريـق الـصـلـح, ممـا يـدل عـلـى الـلـجـوء لـلـصـلـح بـانـتـظـام ف هـذه احملـاكـم ممـايـعـكـس طـريـقـة 

مبتكرة ف سياق قلة احللول اجلاهزة . 

ومـــع ذلـــك, يـــحـــدث غـــالـــبـــاً أن تـــتـــشـــابـــك املـــصـــالـــح اخلـــاصـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات املـــســـلـــحـــة مـــع اســـتـــخـــدام اإلســـالم والـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة. فـــإظـــهـــار الـــوالء 
ـلـتفـسـيـرات مـعـيــنة مـن اإلسـالم مـن خـالل اـلـتصـرـيحـات اـلعــلـنيـة, عــلى سـبـيـل املــثال إطـالق اـلـلحـى وإعـادة ـتسـمـيـة كــتيـبـة ـبأسـمـاء ذات دالالت دـيـنيـة, 
كـلـهـا أمـور هـامـة لـلـحـصـول عـلـى الـتـمـويـل مـن بـعـض املـصـادر املـانـحـة حـتـى اآلن. ف مـثـل هـذه احلـاالت, يـصـبـح إظـهـار االلـتـزام بـاإلسـالم مـصـدراً 

للشرعية ووسيلة الكتساب النفوذ املالي, وإن كانت هذه املظاهر موجهة جلمهور محدد ليس سورياً بالضرورة.  
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8يستخدم مصطلح سلفي ف هذا التقرير لإلشارة إلى اجملموعات أو األفراد الذين يأخذون بتفسير حرف للنص الديني, رافضي ف الوقت نفسه بعض اجتهادات العلماء اإلسالميي اإلصالحيي 
الذين رأوا وجوب النظر للنص وتفسيره من خالل الظرف التاريخي والسياق الذي رافقه 



ميـكـن فـهـم جلـوء اجلـمـاعـات املـسـلـحـة إلـى اسـتـخـدام الـشـريـعـة عـلـى أنـه وسـيـلـة الكـتـسـاب الـسـلـطـة الـشـرعـيـة ضـمـن سـيـاق مـزدحـم بـاملـنـافـسـة. وف 
هـذه احلـالـة  يـصـبـح 'الـشـيـخ'  ممـثـالً لـلـكـتـيـبـة احملـلـيـة وخـادمـاً ملـصـاحلـهـا مـن خـالل الـلـجـوء إلـى 'الـشـريـعـة' كـأسـاس لـلـشـرعـيـة لـلـمـطـالـبـة بـالـسـلـطـة 
والـواليـة, بـغـض الـنـظـر عـن رأي األهـالـي وقـنـاعـاتـهـم.و ف مـثـل هـذه احلـاالت, مـن املـمـكـن اعـتـبـار جلـوء اجلـمـاعـات املـسـلـحـة احملـلـيـة لـ 'الـشـريـعـة'  
عــلى أـنه وســيـلة ـلـتمـرـير مـصـاحلـهـم اـلفـردـية ووســيـلة الـنـتزاع اـلشـرعــية أكــثر مــنه أمـراً ـيـتعــلق ـبرغــبـتهـم ـبـتطــبـيق اـلشـرـيعـة عــلى اعــتـبارهـا ـنصـاً قـاـنوـنـياً 

متكامالً. 

وميــكــن االســتــدالل عــلــى هــذا األمــر مــن خــالل دراســة منــط مــن احملــاكــم الــشــرعــيــة الــتــي ارتــبــط تــأســيــســهــا بــاجملــمــوعــات املــســلــحــة, حــيــث يــأتــي  
, اـلذيـن يــتم تـعـيـيـنـهـم مـبـاشـرة مـن قـبـل جـمـاعـة مـســلحـة مـحــليـة. ف مــثل هـذه احلـاالت,  اـلقـضـاة مـن خــلفـيـة ديـنـيـة, وإن ـلم يـكـونـوا مـن املـقـاتــلي عـادةً
يـجـوز لــلمـحـكـمـة أن تـتـصـرف أكـثـر قــليـال كـمـا لـو أنـهـا وكـيـل لــلواء او الـكـتـيـبـة الـعـسـكريـة إلضـفـاء بـعـض مـن الـشـرعـيـة عــلى ســلطـتـهـم وحلـمـايـتـهـم مـن 
احملــاكــم األخــرى. أمــا ف حــاالت أخــرى فــقــد تــكــون الــهــيــئــة الــشــرعــيــة ف الــواقــع الــذراع الــتــنــفــيــذيــة, أو احملــكــمــة الــعــســكريــة, لــلــجــمــاعــة املــســلــحــة. 
وـيـتجــلى ذـلك ف عـدد مـن مـحـاكـم اـلدوـلة اإلسـالمـيـة ف اـلعـراق وـبالد اـلشـام اـلشـرعـيـة, حـيـث جنـد أن رئـيـس احملـكـمـة هـو قـائـد عـسـكـري ـبدالً مـن 

كونه رجل دين. يساعد هذان العامالن على تفسير اخلطاب الديني لعدد كبير من السلفيي وغيرهم من اجلماعات املسلحة. 

وعــلى اـلـنقـيـض مـن هـذا االجتـاه, ـيعــتبـر ـبعـض احلـقـوقـيـي واـلقـضـاة أن اصـدار أحـكـام مـن قـبـل ـبعـض املــتدـيـني اـلذـين ـلم ـيحـصــلوا عــلى أي ـتدرـيب 

قــانــونــي  والــقــلــيــل جــداً مــن الــتــدريــب الــديــنــي, ف بــعــض األحــيــان ال تــتــعــيــد مــؤهــالتــهــم حــفــظ الــقــرآن, هــو أمــر يــتــنــافــى مــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة. 
فــالــشــريــعــة اإلســالمــيــة حــســب هــذا الــتــفــســيــر تــتــطــلــب مــســتــوى عــالٍ مــن الــثــقــافــة واملــعــرفــة الــديــنــيــة. يــشــمــل أنــصــار هــذا الــرأي  قــضــاة مــنــشــقــي, 
. وهـم ـيدعـون ـلـتـنفـيـذ اـلقـاـنون اـلسـوري مبـا ال ـيـتعـارض مـع أحـكـام  9وحـقـوقـي وعـامــلي ف اجملـال اـلقـاـنوـني, أو غـيـرهـم مـن املـطـاـلبـي ـبدوـلة مـدـنيـة

الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة, ويـؤكـدون عـلـى أن تـنـفـيـذ الـشـريـعـة مـن قـبـل أفـراد غـيـر مـدربـي بـشـكـلٍ كـاف, هـو أمـر غـيـر مـهـنـي يـفـتـقـر إلجـراءات قـانـونـيـة 
واجبة, وعلى أسوأ تقدير ميكن اعتباره مبثابة القشرة الشرعية حلكم املليشيات وأداة إلرساء نظم دكتاتورية جديدة. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, تـعـتـبـر هـذه الـفـئـة أن إزالـة الـقـانـون الـسـوري ,سـواء لـتـطـبـيـق الـشـريـعـة أو أي قـانـون آخـر, يـهـدد وحـدة  سـوريـا اجلـغـرافـيـة 
مـسـتـقـبـالً مـن خـالل تـرسـيـخ احلـدود حـول دويـالت وفـقـاً لـلـرقـعـة اجلـغـرافـيـة اخلـاضـعـة لـقـوانـيـنـهـا. وحـتـى إذا لـم يـكـن هـنـاك مـن يـطـبـق احلـدود 
, فـإن اعــتمـاد ـتشـرـيع قـاـنوـني جـدـيد قـد ـيشـكـل سـاـبقـة ـلـلـتغـيـيـر ف املـســتقـبـل. ـتعــترف هـذه  وـيـتعـدى عــلى  حـقـوق املـرأة واألقــليـات ـباسـم اـلدـين حـاـليـاً
الـفـئـة  بـوجـود عـيـوب ف الـقـانـون الـسـوري ويـعـتـبـرون اإلصـالح الـقـانـونـي أولـويـة حـيـث يـسـاهـم عـدد مـنـهـم بـشـكـل مـبـاشـر  ف األعـمـال الـتـحـضـيـريـة 
لـهـذا اإلصـالح. ومـع ذلـك, فـإنـهـم يـؤكـدون عـلـى أن احلـفـاظ عـلـى الـقـانـون الـسـوري هـو أمـر بـالـغ األهـمـيـة ف هـذه املـرحـلـة لـلـحـفـاظ عـلـى سـيـادة 
الـقـانـون وعـلـى عـلـى الـعـامـلـي ف املـهـن الـقـانـونـيـة مـن مـحـامـي وقـضـاة ف مـوقـع املـسـؤولـيـة لـتـطـبـيـق الـنـظـام الـقـانـونـي; ولـضـمـان أن أيـة إصـالحـات 

قانونية دائمة لن يتم وضعها موضع التطبيق حتى يأتي الوقت الذي يتشكل فيه برملان وطني يقر هذه التغييرات ف كافة أنحاء سوريا. 

!
نهاية اجلزء األول 

!
!
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9 جتدر اإلشارة هنا أن الكثير من أصحاب هذا التوجه هم من املسلمي امللتزمي ممن لهم توجه سياسي علماني 
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