
!!!!!!!!!!  : السعي لسيدةا القنوان ف  ظل غياب الدولة

طقان التي تسيطر عليها  العدالة االنتقالية والشرطة ف ال

زء الثنيا  عارضة ف وسريا /ال ال
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تمووزز/يیووليیوو ٢۲٠۰١۱٤
�!

!!!

Integrity Research and Consultancy 

Somerset House, Strand 

London WC2R 1LA 

T +44 (0) 207 759 1119 

E syria@integrityresearch.com 
W www.integrityresearch.com !!!

mailto:info@integrityresearch.com
http://www.integrityresearch.com/


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
©2014 حقوق النشر والتوزيع محفوظة لشركة انتغريتي لألبحاث واالستشارات !!! !

http://www.integrityresearch.com/


!
!

هـذا الـتـقـريـر هـو الـثـانـي ف سـلـسـلـة مـن ثـالثـة أجـزاء تـركـز عـلـى الـوضـع احلـالـي والـدروس املـسـتـفـادة  فـيـمـا يـتـعـلـق 
بالعدالة االنتقالية و مبادرات الشرطة ف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة ف سوريا. 

 ركـز اجلـزء األول ـعـلى تـأثـيـر رحـيـل الـعـنـاصـر األمـنـيـة والـقـضـائـيـة لـلـدولـة الـسـوريـة عـلـى األوضـاع ف تـلـك املـنـاطـق, 
بــاإلضــافــة إلــى املــؤســســات الــقــضــائــيــة  الــتــي  ظــهــرت ف  ظــل هــذا الــفــراغ الــســيــاســي  واملــؤســســاتــي,  مبــا ف ذلك 
مـســتوـيات املـأسـسـة ف هـذه املـؤسـسـات, ـتطــبـيق اـلشـرـيعـة اإلسـالمــية, واـلـنظـم اـلقـاـنوـنـية اـلـتي ـيجـري حـاـلـياً مــناقـشــتهـا 

واختبارها ف بعض املناطق. 

ويـتـنـاول اجلـزء اـلثـاـني مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن املـؤسـسـات والـهـيـاكـل الـتـي حـاولـت تـطـبـيـق هـذه الـنـظـم واملـمـارسـات 
القانونية اخملتلفة, واحملاوالت خللق أطر قانونية وتشريعية موحدة من هذا املزيج املتنوع.  

أمــا اجلـزء الـثـالـث فــيــبــحــث ف الــدور احلــاســم الــذي يــلــعــبــه املــهــنــيــون الــقــانــونــيــون ف مــخــتــلــف املــبــادرات الــقــانــونــيــة 
واألمـنـيـة الـتـي طُـبـقَـت أو الـتـي هـي حـالـيـاً قـيـد الـتـطـبـيـق ف املـنـاطـق الـواقـعـة خـارج سـيـطـرة الـنـظـام الـسـوري.  كـمـا 
يـتـنـاول هـذا اجلـزء أيـضـاً دور مـجـالـس احملـافـظـات واجملـالـس احملـلـيـة ف هـذه املـبـادرات.  ف اخلـتـام, يـقـدم اجلـزء 

الثالث ملخصاً موجزا للدروس املستفادة وتوصيات  للجهود املستقبلية استناداً إلى هذه الدروس. 

ـتســتـند املـعــلومـات اـلواردة ف هـذه اـلـبحـث ـبشـكـلٍ رـئـيس إـلى املـقـاـبالت اـلـتي أجـراهـا ـباحــثوـنا ف اـلفــترة مـا ـبي كـاـنون 
الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٣ وآذار/مـــارس ٢٠١٤ مـــع عـــدد مـــن املـــشـــاركـــي مـــن ســـوريـــا مـــن عـــنـــاصـــر فـــاعـــلـــة ف املـــبـــادرات 
واملـؤسـسـات اـلقـضـاـئـية واألمــنـية وممـن هـم عــلى اطـالع عــلى وضـع وـتطـور هـذه املــبادرات واملـؤسـسـات ف مـحـافـظـات 
حــلب وإدلـب ودرعـا ومـنـاطـق أخـرى خـارج نـطـاق سـيـطـرة الـنـظـام (ريـف دمـشـق, ديـر الـزور, وثـالث مـنـاطـق ف غـربـي 
ــلـــى  ــنـــظـــام الـــســـوري عـ ــمـــاد الـ ــتـ ــيـــث يـــزداد اعـ ــنـــظـــام; حـ ــيـــطـــرة الـ ــنـــاطـــق حتـــت سـ ــافـــة إلـــى مـ ــتـــان, والـــرقـــة) بـــاإلضـ كـــردسـ
مــليـشـيـات مـحــليـة, مـثـل قـوات الـدفـاع الـوطـنـي , ومـع هـذا االعـتـمـاد يـزداد عـدم قـدرتـه أو رغـبـتـه ف الـسـيـطـرة عــليـهـا 

 . 1مما يطرح أسئلة خطيرة على املدى الطويل حول تشريعات النظام القضائية واألمنية

ملـــــزيـــــد مـــــن املـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول هـــــذا الـــــتـــــقـــــريـــــر, يـــــرجـــــى الـــــتـــــواصـــــل مـــــعـــــنـــــا عـــــلـــــى الـــــبـــــريـــــد االلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــتـــــالـــــي: 

 syria@integrityresearch.com
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سبق وواجه نظام األسد األب مشكلة مماثلة مع املليشيات املوالية لنظامه،”الشبيحة" األوائل، التي ظهرت في الثمانينات من القرن املاضي. حيث تم اطالق يدهم 1

في التهريب واإلتجار باملخدرات. ويعرف عن الشبيحة شراستهم بإظهار والئهم للنظام وعالقاتهم القوية مع قيادات رفيعة املستوى في مؤسساته العسكرية
واإلدارية. ومع ذلك فقد واجه نظام حافظ األسد مشاكل جدية في السيطرة عليهم بسبب استشراء فسادهم وقوتهم مما أوجب إعادتهم تحت سيطرته وهو األمر الذي

أصبح جزءاً هاماً من سياسة تحرير اقتصاد الدولة السورية في التسعينات من القرن املاضي.

mailto:syria@integrityresearch.com


تطبيق العدالة: املؤسسات االحترافية, املؤسسات األصولية و احملاكم اخملتلطة 

ـيعــتـبر ـتصــنـيف املـؤسـسـات اـلقـضـاـئـية حـسـب مـؤهـالت كـادرهـا وقـدراـتهـا اـلـتـنفــيذـية أمـراً ـباـلغ األهـمــية ـلـلوصـول ـلفـهـم أفـضـل 
ملــؤســســات الــعــدالــة الــنــاشــئــة ف املــنــاطــق الــواقــعــة خــارج ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري. وعــلــيــه ميــكــنــنــا  تــصــنــيــف املــؤســســات 
الـقـانـونـيـة املـوجـودة حـالـيـاً ف املـنـاطـق اخلـارجـة عـن سـيـطـرة الـنـظـام الـسـوري اسـتـنـاداً إلـى كـوادرهـا وصـالحـيـاتـهـا إلـى مـا 

يلي: 

١-املـؤسـسـات االحـتـرافـيـة: تــشــمــل عــدداً قــلــيــالً مــن املــؤســســات الــقــانــونــيــة الــنــاشــئــة الــتــي يــلــعــب فــيــهــا احلــقــوقــيــي و رجــال 
ــهـــذه  ــافـــةً لـ ــكـــري. إضـ ــعـــسـ ــنـــقـــص الـــدعـــم املـــادي والـ ــفـــت بـــعـــض هـــذه املـــؤســـســـات لـ ــارزاً. وقـــد تـــوقـ ــنـــشـــقـــي دوراً بـ الـــشـــرطـــة املـ
املـؤسـسـات هـنـاك عـدد قـلـيـل مـن مـحـاكـم الـصـلـح املـدنـيـة الـتـي نـاقـشـنـاهـا ف اجلـزء األول مـن هـذا الـتـقـريـر والـتـي ال تـزال 
تـسـتـخـدم خـتـم الـدولـة الـسـوريـة. وقـد اسـتـمـرت هـذه احملـاكـم  بـتـقـدي اخلـدمـات الـتـي كـانـت تـقـدمـهـا قـبـل انـدالع الـنـزاع وإن 

كانت اآلن ف حدود ضيقة ال تتجاوز وظائف كاتب العدل.  

٢-امـلؤسـسـات اـلشـرعــية األصـوـلـية (احملـاكـم والـهـيـئـات الـتـي تـأخـذ بـتـفـسـيـر حـرف لـلـنـص الـديـنـي): وهـي مـؤسـسـات تـعـتـمـد 
2عـلـى أشـخـاص اليـتـمـتـعـون بـأي مـعـرفـة أو خـلـفـيـة قـانـونـيـة, عـادةً رجـال ديـن, يـعـيـنـون قـضـاة حتـت رايـة الـتـفـسـيـرالـسـلـفـي 

احلـرف لـلـشـريـعـة مـبـاشـرة مـن مـصـادرهـا األصـلـيـة (الـقـرآن والـسـنـة). عـادةً مـا تـكـون هـذه املـؤسـسـات مـدعـومـة مـن قـبـل 
جـمـاعـات مـســلحـة قـوـية ذات مـوارد كـبـيـرة  ـتعــتبـر وجـود مــثل هـذه اـلكـيـاـنات اـلقـضـائـيـة عـامـالً حـاسـمـاً ملـهـمــتهـم ف سـورـيا. و 
قـد يـشـمـل كـادر هـذه املـؤسـسـات بـعـض املـقـاتـلـي أجـانـب, ورمبـا تـكـون أصـغـر مـن احملـاكـم اخملـتـلـطـة جلـهـة عـدد الـعـامـلـي 
الــذيــن  يــعــتــبــرون أنــفــســهــم  3فــيــهــا. مــن أبــرز األمــثــلــة عــلــى هــذه الــكــيــانــات احملــاكــم الــعــســكريــة الــتــابــعــة  لــلــدولــة االســالمــيــة 

مـؤسـسـات سـلـفـيـة, الـتـي اليـبـدو أنـهـا حتـتـوي عـلـى أيـة حـقـوقـيـي وإن كـان كـادرهـا اليـقـتـصـر بـالـضـرورة عـلـى رجـال الـديـن, 
حيث يترأس محاكمهم عادةً قادة عسكريي ف تنظيم الدولة اإلسالمية. 

٣-احملـاـكم اخملــتـلطـة: و يـحـتـوي كـادرهـا عـلـى حـقـوقـيـي مـنـشـقـي وآخـريـن مـن مـتـطـوعـي, بـاإلضـافـة ألعـضـاء سـابـقـي ف 
اجلــيــش الــســوري احلــر لــلــقــيــام مبــهــام الــشــرطــة, و قــضــاة مــن رجــال ديــن. وتــعــتــبــر هــذه احملــاكــم األكــثــر شــمــوالً بــي جــمــيــع  
املـؤسـسـات الـقـانـونـيـة املـوجـودة ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عــليـهـا املـعـارضـة. تـتـنـوع هـذه احملـاكـم لـتـشـمـل كـيـانـات غـيـر مـســلحـة 

تفتقر إلى أي آليات تنفيذية أو دفاعية أو الدفاع و منظمات مسلحة قوية نسبياً.  

٤-ســلطـات احلـواجـز: وهـي كـيـانـات مـحــليـة غـيـر رسـمـيـة صـغـيـرة اـلتـعـداد, وال تـتـعـدى كـونـهـا نـقـاط تـفـتـيـش يـقـوم عــليـهـا عـدد 
قــلــيــل مــن احلــراس, وقــد يــلــحــق بــهــا غــرفــة مــجــاورة. أمــا وظــيــفــتــهــا فــهــي إمــا األمــن الــعــســكــري الــبــحــت, عــلــى ســبــيــل املــثــال 
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يستخدم مصطلح سلفي في هذا التقرير لإلشارة إلى املجموعات أو األفراد الذين يأخذون بتفسير حرف للنص الديني, رافضني في الوقت نفسه بعض 2

اجتهادات العلماء اإلسالميني اإلصالحيني الذين ارتأوا وجوب النظر للنص وتفسيره من خالل السياق والظرف التاريخي املرافق لنزوله.

ظهرت الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام في نيسان/إبريل ٢٠١٣ عندما اندمجت جبهة النصرة مع دولة العراق اإلسالمية. وخالل صيف عام ٢٠١٣, 3

سيطرت الدولة اإلسالمية على مواقع هامة في شمال وشرق سوريا وخاصة بالقرب من الحدود التركية. على الرغم من أن الدولة اإلسالمية لم يكن لديها مناطق
خاضعة لسيطرتها في إدلب كما هو الحال في أجزاء أخرى من سوريا, فقد كان لهم وجود قوي في عدد من املناطق ال سيما في شمال املحافظة. ف أوائل عام
٢٠١٤ ظهرت عدة تحالفات بني الثوار إلخراج مقاتلي الدولة اإلسالمية من املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في شمال سوريا. حيث قادت جبهة ثوار سوريا

املشكلة حديثاً مع الجبهة اإلسالمية القتال ضد الدولة اإلسالمية في إدلب وغربي حلب. في وقت كتابة هذا التقرير لم يعد ملقاتلي الدولة اإلسالمية إال وجود محدود
جداً في محافظة إدلب, كما أنهم فقدوا بعض مواقعهم في حلب, ومع ذلك فقد نجحوا باغتيال العديد من قادة الفصائل املنافسة في العديد من املدن والبلدات

الخاضعة حالياً لسيطرة املعارضة في إدلب حيث كان لهم وجود سابق.!



تـفـتـيـش املـركـبـات ملـنـع دخـول تـلـك احملـمـلـة بـاملـواد املـتـفـجـرة ومـنـع األفـراد املـسـلـحـي مـن دخـول مـنـاطـق مـعـيـنـة مـثـل سـوق 
املـديـنـة, أو إنـزال الـعـقـوبـات, كـمـصـادرة ممـتـلـكـات املـتـهـمـي بـأنـهـم "شـبـيـحـة," مـع مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة اإلخـالص والـدقـة ف 
هـذه الـكـيـانـات. ومـن احملـتـمـل أن هـذه الـسـلـطـات الحتـتـوي عـنـاصـر مـن رجـال الـشـرطـة املـنـشـقـي أو احلـقـوقـيـي أو رجـال 

الدين. 

!
-املؤسسات القضائية االحترافية 

أتــت هــذه املــؤســســات كــاســتــجــابــة فــوريــة النــســحــاب الــنــظــام مــن املــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املــعــارضــة لــتــوفــيــر الــعــدالــة 
واخلــدمــات الــقــضــائــيــةألهــالــي هــذه املــنــاطــق, وميــكــن الــقــول بــأنــهــا مــحــدودة الــتــخــصــص ومــحــلــيــة الــتــأثــيــر. يــعــتــمــد وجــود 
واســتــمــرار هــذه املــؤســســات إلــى حــد كــبــيــر عــلــى الــظــروف االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة, وإلــى مــدى اســتــفــادتــهــا وانــدمــاجــهــا 

بالهياكل واملوارد القضائية السابقة للدولة السورية.  

يـؤمـن أنـصـار هـذه املـؤسـسـات بـأن املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة يـجـب أن تـدار مـن قـبـل حـقـوقـيـي مـحـتـرفـي حـصـراً وأن الـقـانـون 
املـعـمـول بـه ف احملـاكـم الـسـوريـة يـجـب أن يـكـون الـقـانـون الـسـوري. وعـلـى الـرغـم مـن أن هـذا الـرأي قـدأصـبـح مـجـرد وجـهـة 
نـظـر أكـثـر مـن كـونـه أمـراً واقـعـاً, إال أنـه لـم يـكـن كـذلـك ف بـدايـة الـنـزاع حـي كـان الـشـعـور واخلـطـاب املـدنـي أقـوى, وحـي 
كـانـت لـدى اجملـمـوعـات املـسـلـحـة ذات الـتـوجـه الـوطـنـي آمـال بـتـلـقـي متـويـل كـبـيـر. ف تـلـك املـرحـلـة مـن الـصـراع حـصـل بـعـض 
اـلتـقـدم نـحـو حتـقـيـق هـذا اـلهـدف حـيـث كـان هـنـاك متـثـيـل قـوي مـن احلـقـوقـيـي احملـتـرفـي, مبـا ف ذـلك قـضـاة مـنـشـقـي, ف 
عـدد مـن احملـاكـم الـتـابـعـة لـقـوات املـعـارضـة  كـتـلـك الـتـي كـانـت مـوجـودة ف تـل رفـعـت, مـارع, وحـارم. وتـشـيـر الـدالئـل إلـى 
تــوافــر درجــة مــن احلــريــة آنــذاك إلصــدار أحــكــام قــضــائــيــة حــتــى بــحــق أعــضــاء اجلــمــاعــات املــســلــحــة, وقــد أشــار عــدد مــن 
األشــخــاص الــذيــن الــتــقــاهــم بــاحــثــيــنــا لــعــدة حــوادث ت فــيــهــا إصــدار أحــكــام بــحــق قــادة عــســكريــي, ولــقــبــول اولــئــك الــقــادة 

4باألحكام الصادرة بحقهم. 

وقـد طـالـت بـعـض الـتـعـقـيـدات الـكـيـانـات الـقـضـائـيـة املـسـتـقـلـة واملـنـظـمـة الـتـي ت إنـشـاؤهـا ف مـديـنـة حـلـب ف بـدايـة الـنـزاع. 
حـيـث أعـاق الـقـتـال الـعـنـيـف املـسـتـمـر وانـقـسـام املـديـنـة إلـى جـزء خـاضـع لـسـيـطـرة الـنـظـام وآخـر خـاضـع لـقـوات املـعـارضـة 
اجلـهـود الـرامـيـة لـتـوحـيـد املـؤسـسـات مـدنـيـة الـتـوجـه. فـعـلـى سـبـيـل املـثـال, ووفـقـاً ألحـد الـقـضـاة املـنـشـقـي, يـقـع قـصـر الـعـدل 
ــنـــظـــام, ف حـــي أن قـــاعـــة احملـــكـــمـــة  ــيـــهـــا الـ ــلـ ــيـــطـــر عـ ــتـــي يـــسـ ــلـــب الـ ــلـــعـــة حـ ــلـــب حتـــت قـ ــيـــة ف حـ ــائـ وهـــو أهـــم املـــؤســـســـات الـــقـــضـ

الرئيسية تقع ف جزء آخر من املدينة اخلاضع لسيطرة قوات املعارضة. 

أضـف إلـى ذلـك تـشـكـيـلـة كـتـائـب املـعـارضـة املـقـاتـلـة  الـتـي سـاهـمـت ف هـذه الـتـعـقـيـدات. حـيـث سـيـطـرت قـوات مـشـكـلـة مـن 
أبـنـاء الـريـف ف مـحـافـظـة حـلـب عـلـى أجـزاء مـن مـديـنـة حـلـب نـفـسـهـا, تـال ذلـك فـيـمـا بـعـد تـشـكـيـل قـوات مـن أبـنـاء حـلـب 
املـديـنـة والـتـي مـاتـزال مـوجـودة حـتـى اآلن. وقـد ذكـر عـدد ممـن الـتـقـيـنـاهـم مـن مـديـنـة حـلـب ممـن يـعـيـشـون اآلن ف املـنـاطـق 
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أحـد املـحامـني األحـرار والـذي كـان قـد عـمل لـفترة في مـحكمة مـشابـهة  أخـبرنـا الـحادثـة الـتالـية `أول قـضية لـديـنا كـانـت ضـد ضـابـط مـنشق مـن الـجيش الـسوري وقـائـد  4

عـسكري بـارز في قـوات املـعارضـة، حـيث قـامـوا بـاالسـتيالء على كـم كـبير مـن الـبضائع مـن تـاجـر حـلبي ومـن ثـم اتـهموه بـالـعمالـة لـلنظام. بـعد ذلـك اسـتخدم رجـال الـقائـد 
هــذه األمــوال لشــراء أســلحة. اســتجاب الــقائــد الســتدعــاد املــحكمة وقــام بــدفع كــامــل قــيمة الــبضائع والــسيارة الــذيــن تــم مــصادرتــهم مــن الــتاجــر. في قــضية أخــرى تــتعلق 
بــأســر عــضو مــن جــبهة الــنصرة ضــابــط في املــخابــرات الــجويــة. عــندمــا مــثل األســير أمــام املــحكمة بــدا واضــحاً تــعرضــه لــلتعذيــب، حــينها اســتدعــت املــحكمة عــضو جــبهة 
اـلنصرة اـلذي كـان األسـير في عهـدـته. رفـض مـقاـتل اـلجبهة املـثول أمـام املـحكمة، ـلذـلك ـتم اسـتدعـاء قـاـئده اـلذي حـضر ـللمحكمة. ادعى قـاـئده أـنه ـلم ـيعط أوامـر ـباـلتعذـيب، 

وبالتالي أنكر مسؤوليته ومع ذلك حكمت محكمة انه كان مسؤواًل ورفضت االستئناف، ألنه لم يكن هناك محكمة استئناف في ذلك الوقت '.



الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة أن أي قـوة شـرطـة نـاشـئـة تـتـطـلـب دعـم اجلـمـاعـات املـسـلـحـة الـريـفـيـة لـكـي تـصـبـح قـادرة عـلـى 
تـنـفـيـذ أحـكـام أي مـحـكـمـة ثـوريـة ف حـلـب. هـذا وقـد حـاول أعـضـاء اجملـلـس الـثـوري ف حـلـب تـشـكـيـل قـوة شـرطـة مـحـتـرفـة 
مـن خـالل قـيـامـهـم  بـتـجـنـيـد قـادة الـشـرطـة املـنـشـقـي. إال أن هـذه احملـاولـة بـاءت بـالـفـشـل ويـعـزى ذلـك إلـى إصـرار الـكـتـائـب 
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عـلـى الـرغـم مـن كـل مـا تـقـدم يـبـدو أن الـسـبـب املـبـاشـر لـفـشـل احملـاكـم الـتـي أسـسـت ف املـراحـل املـبـكـرة مـن الـنـزاع لـم يـكـن 
دائـمـاً اجلـمـاعـات املـسـلـحـة, بـقـدر مـا هـو نـقـص الـتـمـويـل. عـلـى سـبـيـل املـثـال, ف واحـدة مـن الـقـضـايـا األولـى ف مـحـكـمـة 
حـارم, اـلـتي أـنشــئت مـن قــبل مـجـمـوعـة مـن اـلقـضـاة املــنشـقـي, اضـطـرت احملـكـمـة إـلى ـتســلـيم مـعـظـم املـعــتقــلي حملـكـمـة أخـرى 

7شرعية تتمتع بتمويل أفضل ألنهم ال ميلكون املوارد املالية الالزمة إلطعام املعتقلي حلي اجراء محاكمة. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, عـانـت املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة املـعـارضـة الـنـاشـئـة مـن نـقـص ف الـكـوادر مـن قـضـاة ومـحـامـي وخـبـراء 
قـانـونـيـي مـهـرة بـعـد فـرار اـلعـديـد مـنـهـم مـن املـنـاطـق اـلتـي تـسـيـطـر عــليـهـا املـعـارضـة. وبـشـكـل عـام ت تـعــليـق املـبـادرات املـبـكـرة 
إلنـشـاء مـؤسـسـات مـدنـيـة مـسـتـقــلة مـن خـالل احملـاكـم كـمـا كـان احلـال ف مـنـبـج, تـل رفـعـت, مـارع وحـارم وت تـقـيـيـد ســلطـات 
ــبـــر بـــعـــد  ــيـــة أكـ ــابـــعـــة حملـــكـــمـــة شـــرعـ ــيـــة تـ ــبـــحـــت احملـــكـــمـــة املـــدنـ ــالـــة حـــارم فـــقـــد أصـ ــيـــدهـــا. وف حـ ــيـ هـــذه احملـــاكـــم بـــشـــدة أو حتـ

االستيالء عليها من قبل ألوية احمللية.  

أمــا احملــاكــم األخــرى الــتــي مــا تــزال تــســتــخــدم الــقــانــون الــســوري فــهــي عــدد قــلــيــل مــن مــحــاكــم الــصــلــح املــدنــي الــتــي مــاتــزال 
مـسـتـمـرة ف عـمـلـهـا بـاسـتـخـدام خـتـم الـدولـة الـسـوريـة. وتـوجـد مـثـل هـذه احملـاكـم ف مـعـرة الـنـعـمـان وسـراقـب ف مـحـافـظـة 
إدلـب, وحـتـى ف بـلـدة مـنـبـج الـتـي ازدادت سـيـطـرة مـسـلـحـي الـدولـة اإلسـالمـيـة عـلـيـهـا, مـع ذلـك فـقـد بـقـيـت مـحـكـمـة الـصـلـح 
تـعـمـل بـسـبـب دعـم لـواء الـتـوحـيـد اإلسـالمـي املـعـتـدل ذو الـتـوجـهـات الـوطـنـيـة. ويـعـود اسـتـمـرار وجـود هـذه احملـاكـم ف مـنـبـج 
وغـيـرهـا لـسـبـبـي:  أوالً أن الـقـضـاة واحلـقـوقـيـي لـم يـتـركـوا وظـائـفـهـم ولـم يـضـطـروا لـلـنـزوح خـارج بـلـداتـهـم ومـدنـهـم. ثـانـيـاً  
أن سـلـطـة هـذه احملـاكـم ووظـيـفـتـهـا الـقـضـائـيـة اقـتـصـرت عـلـى وظـائـف كـاتـب الـعـدل, ممـا جـعـل وجـودهـا ضـروريـاً لـتـسـيـيـر 
األعـمـال اـلـتجـارـية اـلـتي مـا ـتزال حتـدث عـبـر احلـدود, فـضـالً عـن ـتسـهـيـل اســتمـرارـية اـلعـمـل مـع سـجـالت احملـكـمـة اـلقـدميـة 

الستخدامها ف الزواج وجتديد الرخص الالزمة للسفر عبر احلدود. 

ومـن اجلـديـر بـالـذكـر أن الـتـطـورات األخـيـرة عـلـى األرض قـد أعـطـت فـرصـة ولـو لـوقـت مـحـدود لـتـعـزيـز هـذه املـؤسـسـات 
االحــتــرافــيــة. هــذا يــتــعــلــق بــشــكــل خــاص  بــالــتــطــورات الــعــســكريــة ف الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــا ف أعــقــاب إعــادة متــويــل 
اجلـمـاعـات املـسـلـحـة املـعـتـدلـة ودفـعـهـم قـوات الـدولـة اإلسـالمـيـة لـالنـسـحـاب. وهـو أمـر إيـجـابـي  خـاصـةً إذا أخـدنـا بـعـي 
االعــتــبــار أن الــعــديــد مــن الــســوريــي ذوو الــتــوجــهــات الــعــلــمــانــيــة واملــدنــيــة يــعــتــبــرون أن الــدولــة اإلســالمــيــة ومــا شــابــهــهــا مــن 
جـمـاعـات تـكـفـيـريـة تـتـنـافـى مـع مـبـادئ اإلسـالم وأنـهـا ال تـتـنـاسـب هـي ومـحـاكـمـهـا مـع الـواقـع والـتـركـيـبـة الـسـوريـة, وقـد تـنـامـى 
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تم استخدم تعبير “ثوري” من قبل املشاركني للداللة على القوات غير النظامية التي تتألف غالباً من ثوار متطوعني من الريف بدل املنشقني املحترفني. 5

وفقاً ألحد املحامني الحلبيني املنشقني الذين هم على دراية بهذه املبادرة، فقد أصبح أحد قادة  لواء التوحيد، الذي استشهد فيما، بعد قائداً للشرطة الثورية في 6

حلب

بحسب أحد القضاة األحرار “لقد قمنا-أي القضاة األحرار- بإنشاء محكمة في حارم. عندها قام عناصر الجيش الحر بجلب ١٥٠ سجيناً لنا ملحاكتهم، لكننا 7

حينها لم نكن نملك مايكفي من املال بعد أن أنفقنا كل مالدينا على إنشاء وإدارة املحكمة. لذلك لم نستطع النظر إال في ٣٥ قضية من أصل ١٥٠ حيث برأنا
معظمهم. لذلك اتصلت بمعاذ الخطيب، رئيس االئتالف آنذاك، لطلب املال من االئتالف ولكن على الرغم من الوعود بدعم هزيل مقداره ١٠٠٠ دوالر، لم نتلقى أي

شيء. وبالتالي  قرر القائد الذي جلب السجناء أخذ من تبقى منهم، وهكذا تم إرسال 70ً سجينا إلى الهيئة الشرعية في مدينة حلب".



هـذا االعـتـقـاد بـعـد الـعـديـد مـن الـتـجـارب الـشـخـصـيـة الـسـيـئـة ملـن اضـطـروا لـلـخـضـوع حلـكـم الـدولـة اإلسـالمـيـة. وقـد تـرسـخ 
حـكـم جـمـاعـات مـثـل الـدولـة اإلسـالمـيـة بـسـبـب الـدعـم الـضـعـيـف جلـمـاعـات املـقـاومـة املـسـلـحـة وغـيـر املـسـلـحـة ذات الـتـوجـه 
الــوطــنــي ومــابــدا ف بــالــبــدايــة بــأنــه قــدرة الــســوريــون عــلــى احــتــمــال وجــود هــذه اجلــمــاعــات املــتــطــرفــة عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم 
أوضـحـوا مـنـذ الـبـدايـة بـأن دوافـعـهـم تـتـجـاوز الـعـمـل الـعـسـكـري عــلى اجلـبـهـات الـعـسـكريـة ضـد الـنـظـام. إال أن زيـادة الـتـمـويـل 
فـيـمـا ـبعـد ـلـلجـمـاعـات املـســلحـة املـعــتدـلة شـكـل دفـعـة كـبـيـرة وـناجـحـة سـاعـدـتهـم عــلى طـرد قـوات اـلدوـلة اإلسـالمـيـة مـن إدـلب 
وبـعـض املـنـاطـق ف حـلـب ف أوائـل عـام ٢٠١٤, وفـتـح اجملـال ملـزيـد مـن املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة االحـتـرافـيـة.حـيـث ت ف وقـت 
الحـق إعـادة افــتـتاح مـحـكـمـة حـارم ـبرـئاسـة قـاض مـحــترف. وعــلـيه ـيـبدو أن اـلـتحـرـير اـلعـسـكـري ملــنطـقـة شـرطـاً مـســبقـاً, وـلكـن 

ليس كافياً, لظهور واستمرار املؤسسات القانونية االحترافية. 

!
-احملاكم اخملتلطة  

احملـاكـم الـتـي اسـتـطـاعـت االسـتـمـرار حـتـى اآلن هـي احملـاكـم الـتـي اسـتـطـاعـت الـتـوصـل لـصـيـغ وتـسـويـات مـطـمـئـنـة لبـاقـي 
اـلقـوى عــلى األرض. وعــلـيه فـاحملـاكـم األكــثر اـنـتشـاراً مـن ـباقـي املـؤسـسـات واـلكــياـنات اـلقـاـنوـنـية املـذكـورة أعـاله احملـاكـم عــلى 
األرض هــي احملــاكــم اخملــتــلــطــة و احملــاكــم الــشــرعــيــة األصــولــيــة. ألغــراض هــذا الــتــقــريــر, ســنــســتــخــدم مــصــطــلــح "مــحــكــمــة 
شـرعـيـة مـخــتـلطـة" ـلإلشـارة إـلى احملـاكـم اـلـتي ـتضـم حـقـوقـيـي ورجـال دـين. و ـنادراً مـا ـتضـم هـذه احملـاكـم قـضـاة مـن أـنصـار 
الـقـانـون املـدنـي, إال أن كـادرهـا يـحـتـوي عـلـى مـحـامـي مـن جـمـاعـات مـثـل احملـامـي األحـرار وهـم حـقـوقـيـون مـنـشـقـون مـن 

أنصار النظام القضائي االحتراف. 

تـهـدف هـذه احملـاكـم لـلـحـد مـن الـتـطـبـيـقـات الـتـعـسـفـيـة وغـيـر املـؤسـسـاتـيـة لبـاقـي اجلـمـاعـات واحملـاكـم والـهـيـئـات الـشـرعـيـة  
األصـولـيـة الـتـي تـقـوم بـتـطـبـيـق الـشـريـعـة كـقـانـون غـيـر مـكـتـوب مـن قـبـل بـعـض األفـراد غـيـر املـؤهـلـي حـقـوقـيـاً وفـقـهـيـاً مـن 
خــالل مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى هــذه املــؤســســات الــنــاشــئــة الــقــويــة ودفــعــهــا لــتــبــنــي قــانــون مــكــتــوب. تــعــتــمــد احملــاكــم الــشــرعــيــة 
اخملـتــلطـة عــلى الـتـقـالـيـد الـفـقـهـيـة, جـامـعـةً مـا بـي مـهـارات احملـامـي وعــلمـاء الـفـقـه بـاالعـتـمـاد عــلى مـقـاربـة حـرفـيـة لـنـصـوص 
مـكـتـوبـة. وقـد  انـتـشـرت هـذه احملـاكـم ف وسـط وجـنـوب إدلـب, درعـا, وأجـزاء مـن حــلب ف املـنـاطـق الـتـي تـنـتـشـر فـيـهـا ألـويـة 

محلية ذات توجهات وطنية بدالً من القوى السلفية والتكفيرية. 

!
-احملاكم الشرعية األصولية: 

ــعـــة  ــابـ ــا تـــكـــون تـ ــتـــي عـــادةً مـ ــاكـــم, الـ ــنـــى هـــذه احملـ ــبـ ــتـ ــا. تـ ــهـ ــيـ ــائـــي أي دور فـ ــلـــك الـــقـــضـ ــلـــي ف الـــسـ ــامـ ــعـ ــلـ ــاكـــم اليـــوجـــد لـ وهـــي مـــحـ
لـلـجـمـاعـات املـسـلـحـة ذات الـتـوجـه الـسـلـفـي, قـراءة حـرفـيـة لـلـنـص الـديـنـي. األصـولـيـة ف هـذا الـسـيـاق تـعـنـي رفـض تـقـالـيـد 
الـفـقـه اإلسـالمـي واإلصـرار عـلـى قـراءة حـرفـيـة لـلـمـصـادر الـنـصـيـة بـدالً مـن أي تـطـلـع إلـى الـوصـول لـقـانـون مـكـتـوب مـسـتـنـد 
8عــلى أحـكـام اـلشـريـعـة. متـيـل هـذه احملـاكـم وداعـمـيـهـا, مبـا ف ذـلك جـمـاعـات مــثل أحـرار اـلشـام اإلسـالمـيـة ف شـمـال إدـلب 
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8 حتى انسحابهم ف منتصف كانون الثاني/يناير ٢٠١٤, كان اجلزء الشمالي الشرقي باإلضافة إلى املناطق الوسطى ف إدلب اجلزء الوحيد من احملافظة الذي 
شهد تواجداً كبيراً ملقاتلي الدولة اإلسالمية. تنتشر الكتائب السلفية ف هذه املناطق أكثر من غيرها جزئياً بسبب األهمية االستراتيجية للمعابر احلدودية مع تركيا 
وللسيطرة على اتوستراد حلب-دمشق الدولي. كانت أحرار الشام اإلسالمية من بي أقوى األلوية ف شمال ادلب الذي حيث كانت تهيمن على احملاكم الشرعية ف 

باب الهوى وبنش



أو جـبـهـة الـنـصـرة ف مـديـنـة حـلـب وبـلـدة ف جـنـوب شـرق درعـا, إلـى اعـتـبـار تـنـفـيـذ الـشـريـعـة كـقـانـون غـيـر مـكـتـوب كـغـايـة ف 
حد ذاتها وحجر زاوية لدولتهم املستقبلية, بدالً من كونه حالً مؤقتاً. 

وـتعــتـبر مـحـاكـم اـلدوـلة اإلسـالمــية اـلشـكـل األكــثر ـتطـرفـاً واألقـل قــبوالً مـن احملـاكـم اـلشـرعــية األصـوـلـية. وعــلى اـلرغـم مـن أن 
الـدولـة وأنـصـارهـا يـروجـون حملـاكـمـهـم عـلـى أنـهـا مـحـاكـم شـرعـيـة تـعـتـنـق تـفـسـيـراً حـرفـيـاً لـلـنـص الـديـنـي, إال أن قـيـام الـدولـة 
اإلســالمــيــة بــصــلــب مــن تــتــهــمــهــم بــالـ"حتــالــف والــتــآمــر مــع الــكــفــار", أو قــطــع رؤس مــنــافــســيــهــم مــن اجلــمــاعــات اإلســالمــيــة 
األخـرى, هـذه الـتـصـرفـات جـعــلت مـحـاكـم الـدولـة اإلسـالمـيـة أقـرب لـكـونـهـا مـحـاكـم عـسـكريـة مـتـطـرفـة مـنـهـا حملـاكـم شـرعـيـة, 
خــاصــة وأن قــضــاتــهــا هــم قــادة عــســكريــي ولــيــســوا رجــال ديــن. وبــحــســب مــصــادرنــا التــلــقــى هــذه احملــاكــم قــبــوالً مــن عــامــة 
الــســوريــي مبــا ف ذلــك اإلســالمــيــي مــنــهــم.  أمــا مــحــاكــم الــدولــة اإلســالمــيــة األكــثــر مــأســســة املــوجــودة ف شــمــال شــرقــي 
ســوريــا, حــيــث  تــتــوافــر لــلــدولــة اإلســالمــيــة ســيــطــرة أكــبــر عــلــى األرض, فــقــد أصــدرت أحــكــامــاً أكــثــر تــطــرفــاً تــقــضــي, عــلــى 
سـبـيـل املـثـال, بـإجـبـار املـسـيـحـيـي عـلـى دفـع اجلـزيـة. وقـد قـوبـلـت هـذه األحـكـام بـازدراء حـتـى مـن قـبـل عـلـمـاء سـلـفـيـي هـذا 

9باإلضافة الحتجاجات وإضرابات من قبل األهالي. 

!
محاوالت توحيد املؤسسات القضائية  

التـوجـد مـحـاوالت كـثـيـرة لـتـوحـيـد املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عــليـهـا املـعـارضـة, ممـا يـدل مـن جـهـة عــلى 
ارتــفــاع ســويــة املــؤســســات الــتــنــظــيــمــيــة وعــلــى الــعــقــبــات الــكــبــيــرة الــتــي حتــتــاج إلــى تــذلــيــل إلجنــاح هــذه احملــاوالت مــن جــهــة 
أخرى. تشمل هذه العقبات: احلاجة إلى تأمي دعم من األلوية العسكـرية احمللية, تأمي مصادر متويل كافية, التوفيق 
بـي مـصـالـح جـمـيـع الـقـوى عـلـى األرض مبـا ف ذلـك اجلـمـاعـات األجـنـبـيـة و املـتـشـددة. وتـوجـدمـثـل هـذه الـعـقـبـات أيـضـاً ف 

سياق احملاكم التي تسعى لتحسي مستويات الكفاءة املهنية لكوادرها وتعزيز استقالليتها.  

مجلس القضاء الشرعي (محافظة إدلب) 

حـتـى وقـت قـريـب, ظـلـت حـالـة االنـقـسـام واحملـلـيـة الـشـديـدة الـتـي اتـصـفـت بـهـا املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة الـنـاشـئـة ف مـحـافـظـة 
ــبـــة ف وجـــه مـــحـــاوالت  ــقـ ــتـــصـــف عـــام ٢٠١٣, عـ ــنـ ــعـــراق وبـــالد الـــشـــام ف مـ ــيـــة ف الـ ــهـــور الـــدولـــة اإلســـالمـ إدلـــب, فـــضـــالً عـــن ظـ
سـاـبقـة ـلـتوحـيـد اـلـنظـم اـلقـضـائـيـة ف احملـافـظـة. وقـد أدت املـبـادرات اـلـتي ـتوـلى زمـامـهـا عــلمـاء مـســلمـي مـن إدـلب ف اآلوـنة 
األخـيـرة إلـى خـلـق مـسـتـوى إسـمـي عـلـى األقـل مـن الـوحـدة  بـي احملـاكـم الـشـرعـيـة ف جـمـيـع أنـحـاء احملـافـظـة. حـيـث لـعـبـت 
هـيـئـة الـعــلمـاء األحـرار دوراً مــلحـوظـاً ف تـأسـيـس مـجــلس الـقـضـاء الـشـرعـي لـتـنـظـيـم انـتـشـار احملـاكـم الـشـرعـيـة ف مـحـافـظـة 

11إدلب  ولتشجيعهذه احملاكم على تبني القانون العربي املوحد.  10
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باإلرهاب.

في أوائل عام ٢٠١٢، انشقت مجموعة من علماء املسلمني في إدلب عن وزارة األوقاف لتشكيل هيئة العلماء األحرار. ووفقا ملصدر من داخل الهيئة أنشأت 10

املجموعة محكمة خان السبل الشرعية في نيسان/إبريل ٢٠١٣. وبتأثير من الوالءات املحلية تم إنشاء تنظيمني قانونيني آخرين هما - الهيئة القضائية الشرعية و
حلف الفضول. إال أن الهيئة التزال الجهة التي تمثل العديد من علماء الدين اإلسالمي في محافظة إدلب بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة الجماعات املسلحة

املحلية.

حسب مصادر من هيئة العلماء املسلمني ومجلس القضاء الشريع، املحاكم املرتبطة بمجلس القضاء الشرعي في إدلب  هي ١٥ محكمة في املناطق التالية: معرة 11

النعمان، سراقب، ريف سراقب، باب الهوى، بنش، حزانو، كفرنبل، جرجناز، معرة حرمة ، معرة مصرين، سلقني، الصرمان، منطف، والرامي.

http://www.alhayat.com/Articles/789112/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9---%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2--%D9%88%D8%A3%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A


وبـحـسـب مـصـدر ف هـيـئـة عـلـمـاء املـسـلـمـي ف سـوريـا فـقـذ بـدأت الـهـيـئـة كـمـنـظـمـة مـع إنـشـاء احملـكـمـة الـشـرعـيـة ف خـان 
الــســبــل. وقــد تــطــورت صــالحـــيــات هــذه احملـــكــمــة املــســتــقــلــة عــن اجلــمــاعــات املــســلــحــة كــمــا يــبــدو لــتــشــمــل عــدد مــن املــهــام 
واـلواجـبـات األمــنيـة ومــنهـا احلـفـاظ عــلى أمـن اـلطـرقـات  ف املــنطـقـة و مــنع حـركـة اـلبـضـائـع املـسـروقـة ف إدـلب. وقـد قـامـت 

بذلك من خالل إنشاء نقاط تفتيش ف املناطق الواقعة بي خان شيخون وسراقب. 

!
مجلس القضاء املوحد ف محافظة حلب 

تـعـود أصـول مـجـلـس الـقـضـاء املـوحـد ف مـديـنـة حـلـب (الـذي متـت مـنـاقـشـتـه أيـضـاً ف اجلـزء األول) إلـى احملـاوالت املـبـكـرة 
إلنـشـاء مـؤسـسـات قـانـونـيـة مـوحـدة واحـتـرافـيـة ذات تـوجـه مـدنـي الـتـي تــلت سـيـطـرة املـعـارضـة عــلى جـزء كـبـيـر مـن مـحـافـظـة 
حــلب ف صـيـف ٢٠١٢. حـيـث ت مـلء الـفـراغ الـقـانـونـي حـيـنـهـا جـزئـيـاً مبـؤسـسـات مـحـدودة الـتـخـصـص نـوقـشـت سـابـقـاً. ومـع 
ذلـك, وبـسـبـب الـنـقـص الـكـبـيـر ف الـكـفـاءات مـن احلـقـوقـيـي, حـاول قـاضـي مـنـشـق مـن مـديـنـة حـلـب إنـشـاء مـجـلـس قـضـائـي 
مبــن تــبــقــى مــن حــقــوقــيــي بــهــدف تــعــمــيــم شــكــل مــن أشــكــال الــوحــدة الــقــضــائــيــة ف جــمــيــع أنــحــاء احملــافــظــة. وقــد أعــطــى 
املــؤســســون األولــويــة لــتــأمــي الــدعــم مــن األلــويــة احملــلــيــة يــقــيــنــاً مــنــهــم بــأنــه بــدون قــبــول اجلــمــاعــات املــســلــحــة ودعــمــهــا فــإن 

احملكمة سيكون مصيرها الفشل.  

وقـد اشـتـرطـت الـكـتـائـب احملــليـة أن يـشـكـل رجـال ديـن تـابـعـي لـهـم ٥٠ % مـن أعـضـاء اجملــلس, وأن تـكـون الـشـريـعـة مـرجـعـيـتـه 
الـوحـيـدة-هـذا الـشـرط كـان تـبـريـراً لـوجـود رجـال ديـن اليـتـمـتـعـون بـأي خـبـرة أو مـعـرفـة بـالـقـانـون ف اجملـلـس. حـيـنـهـا اقـتـرح 
. ت قبول هذا االقتراح ف نهاية املطاف من قبل كل من رجال الـدين  12محام من اهل حلب تبني القانون العربي املوحد

احملــلــيــي واحملــامــي الــســوريــي األحــرار لــيــتــشــكــل مــجــلــس الــقــضــاء املــوحــد ف تــشــريــن االول/اكــتــوبــر ٢٠١٢. الــعــديــد ممــن 
شـاركـوا ف إـنشـاء اجملــلس هـم مـن اـلـنشـطـاء اـلذـين شـاركـوا سـاـبقـاً ف ـتأســيس اجملــلس االـنـتقـاـلي ف حــلب ف ٢٠١٢, (وهـو 
اجملــلــس الــذي أصــبــح يــعــرف الحــقــاً مبــجــلــس مــحــافــظــة حــلــب) ومــع ذلــك مــايــزال مــدى الــتــنــســيــق بــي هــذه اجملــالــس أمــر 

يكتنفه الغموض.  

ف الـبـدايـة, ت الـتـوصـل إلـى اتـفـاق بـي رجـال الـقـانـون ورجـال الـديـن  ف اجملـلـس بـحـيـث ت إسـنـاد جـمـيـع املـهـام الـقـضـائـيـة 
لـقـضـاة مـدربـي ف الـقـانـون الـسـوري, بـاسـتـثـنـاء قـضـايـا األحـوال الـشـخـصـيـة والـتـي تـركـت مـسـؤلـيـتـهـا لـقـاض شرعـي. ومـع 
ذلـــك فـــقـــد تـــضـــاءل عـــدد األعـــضـــاء ذوي الـــتـــوجـــه الـ"عـــلـــمـــانـــي" أو عـــلـــى األقـــل احلـــقـــوقـــيـــون اخملـــتـــصـــي مـــع مـــرور الـــوقـــت إمـــا 
ملـغـادرتـهـم الـبـالد أو لـوفـاة بـعـضـهـم.  أضـف إلـى ذلـك أن عـدم وجـود دعـم عـسـكـري مـنـتـظـم أدى لـفـرض الـعـديـد مـن الـقـيـود 
عـلـى أنـشـطـة وصـالحـيـات اجملـلـس. فـعـلـى سـبـيـل املـثـال تـلـقـى اجملـلـس الـعـديـد مـن الـتـهـديـدات مـن قـبـل اجلـمـاعـات املـسـلـحـة 
احملــلـية عــند مـحـاوـلـته اســتدعـاء أعـضـاء ف هـذه اجلـمـاعـات املـســلحـة أو أقـارـبهـم ـلـلمــثول أمـامـه. وقـد عــلق اجملــلس أـنشـطــته 
ف أواخـر عـام٢٠١٣ ـبعـد ـنقـل مـعـظـم اجلـمـاعـات املـســلحـة دعـمـهـا حملـكـمـة أخـرى - اـلهـيــئة اـلشـرعـيـة حــلب - أـنشــئـتهـا أرـبعـة 
ألـــويـــة إســـالمـــيـــة. بـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك, فـــإن تـــطـــورات الـــنـــزاع ف حـــلـــب وتـــدهـــور األوضـــاع, مبـــا ف ذلـــك الـــقـــصـــف اجلـــوي 
املـسـتـمـر, اضـطـر مـعـظـم األهـالـي إلـى الـنـزوح ممـا سـاهـم بـاحلـد بـشـكـل كـبـيـر مـن عـدد الـبـاحـثـي عـن خـدمـات قـانـونـيـة ف 

املنطقة.  
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!
املعهد العالي للقضاء السوري (غازي عنتاب, تركيا) 

إنـشـاء مـجــلس الـقـضـاء املـوحـد وحـرصـه عــلى تـطـبـيـق الـقـانـون الـعـربـي املـوحـد أوجـب تـأهـيـل كـادر فـعـال ومـحـتـرم ف احملـاكـم 
احملـلـيـة ممـا أدى لـتـأسـيـس املـعـهـد الـعـالـي لـلـقـضـاء الـسـوري  ف غـازي عـنـتـاب, تـركـيـا. ويـسـعـى املـعـهـد إلـى تـوفـيـر الـتـدريـب 
لـكـل مـن احلـقـوقـيـي ورجـال الـديـن الـعـامـلـي ف احملـاكـم ف سـوريـا لـرفـع مـسـتـويـات كـفـاءتـهـم املـهـنـيـة. أسـس املـعـهـد ف آب/
أغـسـطـس ٢٠١٣ مـن قـبـل الـقـاضـي الـسـوري الـسـابـق خـالـد شـبـيـب الـذي كـان يـعـيـش ف الـكـويـت حـيـث تـوطـدت صـلـتـه مـع 
حـزب األمـة الـكـويـتـي الـسـلـفـي الـذي أصـبـح أحـد الـداعـمـي لـلـمـعـهـد. وعـلـى الـرغـم مـن دعـم حـزب األمـة, مـايـزال أنـصـار 
املـعـهـد األسـاسـيـي عــلى كـافـة األصـعـدة األيـديـولـوجـيـة والـعـمــليـة واملـاديـة هـم مـن الـسـوريـي, وخـاصـة أعـضـاء رابـطـة الـعــلمـاء 
الـسـوريـي  بـقـيـادة الـشـيـخ مـحـمـد عـلـي الـصـابـونـي. وقـد تـلـقـى املـعـهـد دعـم مـعـاذ اخلـطـيـب, عـنـدمـا كـان رئـيـسـاً لـإلئـتـالف 
الـوطـنـي, ف أكـثـر مـن مـنـاسـبـة بـاإلضـافـة لـدعـم أعـضـاء آخـريـن إسـالمـيـي ف االئـتـالف. وف اآلونـة األخـيـرة تـلـقـى املـعـهـد 
13الــدعــم مــن قــطــر. وقــد تــخــرج مــن املــعــهــد حــتــى اآلن أكــثــر مــن ٦٠٠٠  مــتــدرب ف أكــثــر مــن ١٣ دورات تــدريــبــيــة مــدة كــل 

مـنـهـا أسـبـوع يـحـاضـر فـيـهـا عـدد مـن احلـقـوقـيـي وعـلـمـاء الـديـن. وقـد انـتـقـد عـدد مـن احلـقـوقـيـي واملـهـتـمـي املـعـهـد بـسـبـب 
قـصـر مـدة الـدورات الـتـي التـعـد كـافـيـة لـتـوفـيـر املـتـدربـي بـأكـثـر مـن فـهـم بـدائـي لــلنـظـم و اإلجـراءات الـقـانـونـيـة, وقـد جنـحـوا 

ف نهاية املطاف بإقناع القائمي على املعهد لتعديل اسم الدبلوم من "شهادة القاضي" إلى "شهادة تدريب ".  

!
الهيئة الشرعية  ف حلب  

وفـر تـشـكـيـل مـجــلس الـقـضـاء املـوحـد الـسـيـاق  الـالزم إلنـشـاء هـيـئـة الـشـرعـيـة ف حــلب ف وقـت الحـق. كـمـا وضـحـنـا سـابـقـاً, 
كــان الــدافــع وراء تــأســيــس مــجــلــس الــقــضــاء املــوحــد احلــد مــن اخلــالفــات بــي الــكــتــائــب املــســلــحــة الــتــي شــكــل رجــال الــديــن 
أسـاس مــنظـومــتهـا اـلقـضـاـئـية, وـتـلك اـلكــياـنات اـلقـضـاـئـية األكــثر احــترافــية  ذات اـلـتوجـه اـلقـضـاـئي املـدـني. و عــلى اـلرغـم مـن 
الـتـوصـل لـتـسـويـة نـاجـحـة نـسـبـيـاً بـي هـاتـي املـنظـومـتـي بـتـبـنـي الـقـانـون الـعـربـي املـوحـد كـأسـاس لــلمـجــلس الـقـضـائـي املـوحـد, 
فـقـد انـسـحـبـت أربـعـة  ألـويـة إسـالمـيـة بـارزة مـن اجملـلـس لـتـشـكـيـل كـيـان قـضـائـي خـاص بـهـم هـو الـهـيـئـة الـشـرعـيـة ف حـلـب  

14ف وقت مبكر ف ٢٠١٣. 

 وبـحـسـب مـصـادرنـا, فـقـد تـطـورت الـهـيـئـة الـشـرعـيـة ف حـلـب مـع الـوقـت لـتـصـبـح مـنـظـمـة مـتـطـورة نـسـبـيـاً, حـيـث تـوسـعـت 
صـالحـيـاتـهـا لـتـتـعـدى صـالحـيـات بـاقـي الـكـيـانـات الـقـضـائـيـة ف حـلـب لـتـشـمـل أمـوراً العـالقـة لـهـا بـالـقـانـون واألمـن. حـيـث 
يـبـدو أن الـهـيـئـة الـشـرعـيـة تـطـمـح كـمـؤسـسـة إلدارة عـدد مـن املـؤسـسـات اخلـدمـيـة ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عــليـهـا املـعـارضـة 
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بالنسبة لبعض القضاة والحقوقيني املنشقني و معارضي القانون العربي املوحد يعتبر تبني القانون العربي املوحد محاولة من جانب اإلسالميني في املعارضة إلى
وضع األساس إلقامة دولة إسالمية. وهي وجهة نظر تدعمها خلفية بعض املشاركني في إنشاء املعهد ومموليه مثل حزب األمة االسالمية من الكويت أو الداعمني

القطريني. إال أنه البد من التنويه بأن املعهد، عكس الهيئة الشرعية في حلب التي اكتسبت شهرة واسعة،  مايزال مجهواًل بالنسبة لعدد كبير من الحقوقيني والعاملني
في السلك القضائي، وقد تبينا ذلك من خالل املقابالت التي أجريناها حيث وجدنا أن العديد من الحقوقيني ممن سألناهم عن القانون العربي املوحد  ليس لديهم

علم بوجود مشاريع تدريب بهذا الخصوص، وبعضهم اليعرف أكثر من وجود "بعض التدريبات" للمحامني وموظفي املحاكم األخرى في غازي عنتاب.

14هذه األلوية األربعة هي؛ لواء التوحيد، جبهة النصرة، أحرار الشام اإلسالمية وصقور الشام-على الرغم من أن لواء التوحيد حافظ في نفس الوقت على مستوى

معني من الحماية ملجلس القضاء املوحد. وقد أشار البعض إلى أن مؤسسي الهيئة األوائل هم ١٥ لواء وجماعة مسلحة، من بينهم: لواء فجر اإلسالم، إحدى
الجماعات التابعة ألحرار الشام اإلسالمية، وأيضا لواء أحرار سوريا وهي جماعة اسالمية اكثر اعتدااًل.



مبــا ف ذلــك: األمــن, الــشــؤون الــديــنــيــة الــقــضــائــيــة, مــكــتــب قــاضــي الــتــحــقــيــق, الــشــؤون املــدنــيــة, الــزراعــة, والــتــجــارة. هــذا 
باإلضافة لتدخلها أيضاً ف نزاعات عسكرية بارزة. 

 لـلـهـيـئـة قـوة شـرطـة سـاهـم ف تـشـكـيـلـهـا األلـويـة الـتـي أسـسـت الـهـيـئـة. ووفـقـاً لـلـمـصـادر, عـلـى الـرغـم مـن أن قـوة الـشـرطـة 
هـذه لـم تـتـعـدى الـ٢٠٠ عـنـصـراً, فـقـد شـكـلـت قـدرتـهـا عـلـى اسـتـدعـاء تـعـزيـزات مـن اجلـمـاعـات املـسـلـحـة وحـشـد تـعـزيـزات 
عــنــد احلــاجــة قــوةً حــقــيــقــيــة مــيــزتــهــا عــن بــاقــي وحــدات وقــوى الــشــرطــة ف مــنــاطــق املــعــارضــة الــتــي المتــلــك ســوى أســلــحــة 
. وتــفــوقــت الــهــيــئــة الــشــرعــيــة كــذلــك ف قــدراتــهــا اإلداريــة,  15خــفــيــفــة وال تــســتــطــيــع الــقــيــام مبــا يــتــجــاوز الــدوريــات الــراجــلــة

ويــتــبــدى ذلــك بــوضــوح ف اتــخــاذهــا مــن مــبــنــى مــشــفــى الــعــيــون ف مــديــنــة حــلــب مــقــراً لــعــمــلــيــاتــهــا ف حــي مــا تــزال مــعــظــم 
احملاكم وقوى الشرطة األخرى تدير عملياتها ف غرفة أو منزل صغير. 

تـشـيـر األدلـة أيـضـاً إلـى أنـه وعـلـى الـرغـم مـن كـون الـهـيـئـة الـشـرعـيـة ف حـلـب تـعـمـل عـلـى مـسـتـوى أعـلـى بـكـثـيـر مـن حـيـث 
اـلقـدرات اـلـتـنفـيـذـية و اـلـتـنظـيـمـيـة مـن أي مـبـادرة أخـرى ف ـباقـي احملـافـظـات اـلـتي ت اســتعـراضـهـا ف هـذا اـلبـحـث, إال أـنهـا 
ـلم ـتســتطـع احــتكـار اســتخـدام اـلقـوة أو اـلـتحـول ـلـلســلطـة اـلقـضـاـئـية اـلعــلـيا ف مـدـيـنة حــلب. فـاخلــلـيط مـن اـلقـوى اـلصـغــيرة ف 
مــديــنــة حــلــب مــثــل ســلــطــات تــفــتــيــش احلــواجــز الــتــي نــوقــشــت أعــاله, لــم تــخــتــف مــع ظــهــور الــكــيــانــات الــقــويــة املــدعــومــة مــن 
اجلـمـاعـات املـسـلـحـة. وبـيـنـمـا تـغـطـي الـهـيـئـة مـجـمـوعـة مـن قـضـايـا اإلدارة املـدنـيـة, وبـإمـكـانـهـا اآلن إرسـال شـرطـتـهـا إلحـضـار 
كــبــار الــشــخــصــيــات مبــا ف  ذلــك رؤســاء  بــعــض الــكــتــائــب, فــقــد اعــتــرفــت  بــحــدود قــوتــهــا و وصــلــت لــتــســويــات حــول بــعض 
الـقـضـايـا الـتـشـغـيـلـيـة مـع سـلـطـات احلـواجـز. واملـثـال الـرئـيـسـي لـهـذه املـسـاومـة هـو حـالـة عـبـور الـبـضـائـع إلـى املـنـاطـق الـتـي 
يـسـيـطـر عــليـهـا اـلنـظـام ف بـسـتـان اـلقـصـر قـبـل سـقـوط هـذا املـعـبـر. وفـقـاً ألحـد اـلروايـات تـوجـب عــلى اـلتـجـار اـلذيـن يـقـومـون 
ـبإرسـال شـاحــنات عــبر املـعــبر دفـع مـا ـيقـرب مـن ١٠٠٠ ـلـيرة سـورـية إـلى اـلهــيـئة اـلشـرعــية ـلـتسـجــيل مــلكــية اـلـبضـاـئع اســتعـداداً 
ـلـلعـبـور. ومـع ذـلك  فـقـد ـتوجـب عــليـهـم أـيضـاً دفـع رسـوم ممـاـثـلة ـلـلجـمـاعـات املـســلحـة اـلـتي كـاـنت ـتسـيـطـر عــلى ـنقـطـة ـتفــتيـش 
ف ذلــك الــوقــت.  وجتــدر اإلشــارة بــأن قــوة الــشــرطــة الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة, وبــاقــي الــقــوات الــتــابــعــة لــبــاقــي اجلــمــاعــات املــســلــحــة 
ـتراجـعـت ف وقـت واحـد ف وجـه ـتقـدم  مـســلحـي اـلدوـلة اإلسـالمـيـة اـلذـين مـحـا احملـاكـم اـلشـرعـيـة ومـحـاكـم مـجــلس اـلقـضـاء 
املـوحـد ف ريـف حـلـب, وكـذلـك جـمـيـع سـلـطـات احلـواجـز عـلـى األطـراف الـشـرقـيـة ملـديـنـة حـلـب, وهـو األمـر الـذي لـم جتـرأ 

16الهيئة الشرعية على القيام به.  

!
العالقة املتوترة بي القدرات واأليديولوجيا  

وصــل عــددٌ قــلــيــل مــن احملــاكــم والــهــيــئــات الــشــرعــيــة األصــولــيــة-املــؤســســات الــقــانــونــيــة الــتــي تــتــبــنــى تــفــســيــراً حــرفــيــاً لــلــنــص 
اـلدـيـني-إـلى مـســتوـيات ـلم ـيســبق ـلهـا مــثـيل ـنســبـياً مـن اـلقـدرات اـلـتـنفــيذـية واـلكـفـاءة, وـيعـود ذـلك إـلى حـد كــبـير إـلى مـواردهـم 
املــالــيــة الــكــبــيــرة, وقــدراتــهــم املــاديــة والــتــنــظــيــمــيــة الــفــريــدة وأنــظــمــتــهــم الــداخــلــيــة الــقــويــة. نــتــيــجــة لــذلــك, بــحــســب مــصــادرنــا, 
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16بحسب أحد املحامني املنشقني العاملني مع االئتالف الوطني "قبل خمسة أشهر كنت آعمل على خريطة للهيئات واملحاكم الشرعية ومجلس القضاء املوحد التابعة

لعموم املحافظة. وقد الحظت إنه كل فترة -مع تقدم الدولة اإلسالمية- يتم اغالق محكمة من املحاكم التابعة ملجلس القضاء املوحد. اآلن (أواخر ٢٠١٣ - بداية
٢٠١٤). بدأت الدولة اإلسالمية بالتحرك بشكل سريع جداً،لذلك لم أحاول تحديث خريطتي لعدة أشهر "

http://www.youtube.com/watch?v=j2dMHaIfIAc


17أصـبـحـت هـذه احملـاكـم تـتـمـتـع بـدرجـة مـن االحـتـرام بـي األهـالـي  الـذيـن تـأثـروا بـقـدرة هـذه احملـاكـم والـهـيـئـات عــلى تـأديـب 

اجملـرمـي وحتـقــيق اـلعـداـلة, وهـي أمـور ـتعـجـز عـن حتـقــيقـهـا احملـاكـم األخـرى اـلـتي ال ـتـتمــتع ـبآـلـيات ـتـنفــيذ فـعـاـلة. وهــنا ـتـبرز 
احملـاكـم الـتـابـعـة جلـبـهـة الـنـصـرة ألنـهـا عـمـلـت أكـثـر مـن اجلـمـاعـات األخـرى, وبـخـاصـة الـدولـة اإلسـالمـيـة ف الـعـراق وبـالد 

الشام, على كسب القلوب والعقول والتنسيق ولو لوقت محدود مع األلوية األخرى. 

لـلـداللـة عـلـى ذلـك ميـكـن الـنـظـر  إلـى تـأسـيـس الـهـيـئـة الـشـرعـيـة ف حـلـب ف ٢٠١٣ بـدعـم مـن جـبـهـة الـنـصـرة بـالـتـعـاون مـع 
أربـعـة ألـويـة أخـرى, الـتـي تـوسـعـت فـيـا بـعـد لـتـصـل إلـى ١٥ لـواء عـسـكـري. وقـد بـدأت الـهـيـئـة كــ"مـحـكـمـة مـخـتـلـطـة", ومـع 
ذلـك, ومـع ازديـاد قـوة وســلطـة جـبـهـة الـنـصـرة, وتـشـتـت بـاقـي الـفـصـائـل املـدنـيـة الـعـسـكريـة األخـرى, فـقـد ازداد نـفـوذ اجلـبـهـة 

داخل الهيئة التي تغيرت نتيجة لذلك لتصبح مؤسسة أصولية. 

عــمــومــاً, وبــاملــقــارنــة مــع الــدولــة اإلســالمــيــة الــتــي عــمــدت الســتــهــداف مــنــظــمــات احلــكــم احملــلــي واجملــتــمــع املــدنــي أكــثــر مــن 
اسـتـهـدافـهـا لـقـوات الـنـظـام, فـقـد انـتـهـجـت جـبـهـة الـنـصـرة مـنـهـجـاً يـظـهـر حـسـاسـيـة أعـلـى نـسـبـيـاً لـلـسـيـاق الـوطـنـي ف سـوريـا. 
وهـنـاك الـعـديـد مـن األدلـة عـلـى هـذا الـنـهـج, فـعـلـى سـبـيـل املـثـال, عـلـق عـضـو ف لـواء إسـالمـي مـنـافـس ف درعـا أن قـاضـي 
جـبـهـة الـنـصـرة فـصـل ف  عـدد مـن الـنـزاعـات عـلـى الـغـنـائـم الـعـسـكريـة مـن حـمـالت مـشـتركـة ضـد أهـداف حـكـومـيـة لـصـالـح 

الـلـواء اإلسـالمـي املـنـافـس. وبـحـسـب طـبـيـب يـعـمـل ف مـسـتـشـفـى مـيـدانـي يـعـانـي مـن نـقـص حـاد ف الـتـمـويـل "عـرضـت عـلـي 

جــبــهــة الــنــصــرة عــقــداً لــلــعــمــل ف أحــد مــشــافــيــهــم و تركــوا لــي حــريــة تــقــريــر راتــبــي,  ف  حــي أن املــنــظــمــات الــدولــيــة غــيــر 
احلـكـومـيـة الـتـي أعـمـل لـديـهـا حـالـيـاً لـم تـدفـع راتـبـي مـنـذ سـتـة أشـهـر. لـو كـنـت أقـوم بـعـمـلـي طـلـبـاً لـلـمـال, هـل تـعـتـقـد أنـنـي 

ســأبــقــى هــنــاك [ف ســوريــا]?… بــعــد ثــالث ســنــوات مــن احلــرب,  لــم يــعــد لــدى الــنــاس أي مــدخــرات, ولــم يــعــد بــاســتــطــاعــة 

املغتربي إعالة أقاربهم كما حصل ف بداية األمر حي ظنوا أن كل شيء سينتهي ف بضعة أشهر." 

ويـضـيـف مـشـارك آخـر:"أهـل حـوارن مـسـلـمـون مـلـتـزمـون لـكـنـهـم ال يـتـفـقـون عـمـومـاً مـع أيـديـولـوجـيـة تـلـك اجلـمـاعـات. إنـنـا 

قــلــقــون مــن خــطــطــهــم وأجــنــداتــهــم الــســريــة الــتــي يــبــدو أنــهــا تــتــعــدى الــقــتــال عــلــى اجلــبــهــات. ولــكــن اذا كــان هــنــاك قــضــيــة 
االغــتصـاب عــلى سـبـيـل املــثال, عــلى األقـل ســتـنجـح جـبـهـة اـلـنصـرة ـبإـلقـاء اـلقـبـض عــلى اجلـاـني فـوراً, كـائــناً مـن كـان,  وـبغـض 

الــنــظــر عــن عــشــيرتــه وعــائــلــتــه وصــالتــه. إنــهــم [الــنــصــرة] ال يــخــشــون أحــداً, وهــذه الــقــوة والــقــدرة مــهــمــة لــلــغــايــة ف بــعــض 

األحـيـان… عـنـدمـا تـوافـرت لـديـنـا مـصـادر متـويـل أخـرى رفـضـنـا شـاحـنـة الـقـمـامـة الـتـي قـدمـتـهـا لـنـا جـبـهـة الـنـصـرة ألنـنـا لـم 
ـنكـن ـنرـيد اسـمـهـم عــليـهـا, فـقـامـوا ـبـتغـيـيـره. وـلكـن مـاذا ســنفـعـل عــندمـا ال ـيكـون هــناك ـبدـيل مـؤهـل وقـادر ممـول مـن اجملــتمـع 
الـدولـي?  كـيـف لـنـا أن نـطـلـب مـن الـنـاس رفـض دعـمـهـم? كـيـف لـهـم أن يـرفـضـوا? وإن رفـضـوا اآلن, هـل سـيـكـون بـإمـكـانـهـم 

الرفض ف غضون ستة أشهر?" 

!
نهاية اجلزء الثاني
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