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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 عـلـى تـأثـيـر رحـيـل الـعـنـاصـر األمـنـيـة والـقـضـائـيـة لـلـدولـة الـسـوريـة عـلـى األوضـاع ف تـلـك املـنـاطـق,
بــاإلضــافــة إلــى املــؤسـســات الـقـضــائـيــة الـتــي ظـهــرت ف ظــل هــذا الـفــراغ الـسـيــاســي واملــؤسـســاتــي ,مبــا ف ذلك
مـسـتـويـات املـأسـسـة ف هـذه املـؤسـسـات ,تـطـبـيـق الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة ,والـنـظـم الـقـانـونـيـة الـتـي يـجـري حـالـيـاً مـنـاقـشـتـهـا
واختبارها ف بعض املناطق.
ويـتـنـاول اجلـزء الـثـانـي 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 فـيـبـحــث ف الــدور احلــاســم الــذي يـلـعـبــه املـهـنـيــون الـقــانــونـيــون ف مـخـتـلــف املـبــادرات الـقــانــونـيــة
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.
تـسـتـنـد املـعـلـومـات الـواردة ف هـذه الـبـحـث بـشـكـلٍ رئـيـس إلـى املـقـابـالت الـتـي أجـراهـا بـاحـثـونـا ف الـفـتـرة مـا بـي كـانـون
ال ـث ــان ــي/ي ـن ــاي ــر  ٢٠١٣وآذار/م ــارس  ٢٠١٤م ــع ع ــدد م ــن امل ـش ــارك ــي م ــن س ــوري ــا م ــن ع ـن ــاص ــر ف ــاع ـل ــة ف امل ـب ــادرات
واملـؤسـسـات الـقـضـائـيـة واألمـنـيـة وممـن هـم عـلـى اطـالع عـلـى وضـع وتـطـور هـذه املـبـادرات واملـؤسـسـات ف مـحـافـظـات
حـلـب وإدلـب ودرعـا ومـنـاطـق أخـرى خـارج نـطـاق سـيـطـرة الـنـظـام )ريـف دمـشـق ,ديـر الـزور ,وثـالث مـنـاطـق ف غـربـي
كــردس ـتــان ,والــرقــة( بــاإلضــافــة إلــى م ـنــاطــق حتــت س ـي ـطــرة ال ـن ـظــام; ح ـيــث يــزداد اع ـت ـمــاد ال ـن ـظــام ال ـســوري ع ـلــى
مـلـيـشـيـات مـحـلـيـة ,مـثـل قـوات الـدفـاع الـوطـنـي  ,ومـع هـذا االعـتـمـاد يـزداد عـدم قـدرتـه أو رغـبـتـه ف الـسـيـطـرة عـلـيـهـا
مما يطرح أسئلة خطيرة على املدى الطويل حول تشريعات النظام القضائية واألمنية.1
ملـ ــزيـ ــد مـ ــن امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات حـ ــول هـ ــذا ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ,يـ ــرجـ ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ـع ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـبـ ــريـ ــد االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ال ـ ـتـ ــالـ ــي:
syria@integrityresearch.com
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 1سبق وواجه نظام األسد األب مشكلة مماثلة مع املليشيات املوالية لنظامه”،الشبيحة" األوائل ،التي ظهرت في الثمانينات من القرن املاضي .حيث تم اطالق يدهم
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 جزءا ً هاما ً من سياسة تحرير اقتصاد الدولة السورية في التسعينات من القرن املاضي.
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تطبيق العدالة :املؤسسات االحترافية ,املؤسسات األصولية و احملاكم اخملتلطة
يـعـتـبـر تـصـنـيـف املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة حـسـب مـؤهـالت كـادرهـا وقـدراتـهـا الـتـنـفـيـذيـة أمـراً بـالـغ األهـمـيـة لـلـوصـول لـفـهـم أفـضـل
ملــؤس ـســات ال ـعــدالــة ال ـنــاش ـئــة ف امل ـنــاطــق الــواق ـعــة خــارج س ـي ـطــرة ال ـن ـظــام ال ـســوري .وع ـل ـيــه مي ـك ـن ـنــا ت ـص ـن ـيــف املــؤس ـســات
الـقـانـونـيـة املـوجـودة حـالـيـاً ف املـنـاطـق اخلـارجـة عـن سـيـطـرة الـنـظـام الـسـوري اسـتـنـاداً إلـى كـوادرهـا وصـالحـيـاتـهـا إلـى مـا
يلي:
-١املـؤسـسـات االحـتـرافـيـة :تـشـمــل عــدداً قـلـيـالً مــن املــؤسـســات الـقــانــونـيــة الـنــاشـئــة الـتــي يـلـعــب فـيـهــا احلـقــوقـيــي و رجــال
ال ـشــرطــة امل ـن ـش ـقــي دوراً بــارزاً .وقــد تــوق ـفــت ب ـعــض هــذه املــؤس ـســات ل ـن ـقــص الــدعــم املــادي وال ـع ـس ـكــري .إضــاف ـةً ل ـهــذه
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.
-٢املـؤسـسـات الـشـرعـيـة األصـولـيـة )احملـاكـم والـهـيـئـات الـتـي تـأخـذ بـتـفـسـيـر حـرف لـلـنـص الـديـنـي( :وهـي مـؤسـسـات تـعـتـمـد
عـلـى أشـخـاص اليـتـمـتـعـون بـأي مـعـرفـة أو خـلـفـيـة قـانـونـيـة ,عـادةً رجـال ديـن ,يـعـيـنـون قـضـاة حتـت رايـة

الـتـفـسـيـرالـسـلـفـي2

احلـرف لـلـشـريـعـة مـبـاشـرة مـن مـصـادرهـا األصـلـيـة )الـقـرآن والـسـنـة( .عـادةً مـا تـكـون هـذه املـؤسـسـات مـدعـومـة مـن قـبـل
جـمـاعـات مـسـلـحـة قـويـة ذات مـوارد كـبـيـرة تـعـتـبـر وجـود مـثـل هـذه الـكـيـانـات الـقـضـائـيـة عـامـالً حـاسـمـاً ملـهـمـتـهـم ف سـوريـا .و
قـد يـشـمـل كـادر هـذه املـؤسـسـات بـعـض املـقـاتـلـي أجـانـب ,ورمبـا تـكـون أصـغـر مـن احملـاكـم اخملـتـلـطـة جلـهـة عـدد الـعـامـلـي
فـيـهــا .مــن أبــرز األمـثـلــة عـلــى هــذه الـكـيــانــات احملــاكــم الـعـســكريــة الـتــابـعــة لـلــدولــة االســالمـيــة 3الــذيــن يـعـتـبــرون أنـفـسـهــم
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.
-٣احملـاكـم اخملـتـلـطـة :و يـحـتـوي كـادرهـا عـلـى حـقـوقـيـي مـنـشـقـي وآخـريـن مـن مـتـطـوعـي ,بـاإلضـافـة ألعـضـاء سـابـقـي ف
اجلـيــش الـســوري احلــر لـلـقـيــام مبـهــام الـشــرطــة ,و قـضــاة مــن رجــال ديــن .وتـعـتـبــر هــذه احملــاكــم األكـثــر شـمــوالً بــي جـمـيــع
املـؤسـسـات الـقـانـونـيـة املـوجـودة ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة .تـتـنـوع هـذه احملـاكـم لـتـشـمـل كـيـانـات غـيـر مـسـلـحـة
تفتقر إلى أي آليات تنفيذية أو دفاعية أو الدفاع و منظمات مسلحة قوية نسبياً.
-٤سـلـطـات احلـواجـز :وهـي كـيـانـات مـحـلـيـة غـيـر رسـمـيـة صـغـيـرة الـتـعـداد ,وال تـتـعـدى كـونـهـا نـقـاط تـفـتـيـش يـقـوم عـلـيـهـا عـدد
قـلـيــل مــن احلــراس ,وقــد يـلـحــق بـهــا غــرفــة مـجــاورة .أمــا وظـيـفـتـهــا فـهــي إمــا األمــن الـعـسـكــري الـبـحــت ,عـلــى سـبـيــل املـثــال

 2يستخدم مصطلح سلفي في هذا التقرير لإلشارة إلى املجموعات أو األفراد الذين يأخذون بتفسير حرف للنص الديني ,رافضني في الوقت نفسه بعض
اجتهادات العلماء اإلسالميني اإلصالحيني الذين ارتأوا وجوب النظر للنص وتفسيره من خالل السياق والظرف التاريخي املرافق لنزوله.
 3ظهرت الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام في نيسان/إبريل  ٢٠١٣عندما اندمجت جبهة النصرة مع دولة العراق اإلسالمية .وخالل صيف عام ,٢٠١٣
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
 ٢٠١٤ظهرت عدة تحالفات بني الثوار إلخراج مقاتلي الدولة اإلسالمية من املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في شمال سوريا .حيث قادت جبهة ثوار سوريا
املشكلة حديثا ً مع الجبهة اإلسالمية القتال ضد الدولة اإلسالمية في إدلب وغربي حلب .في وقت كتابة هذا التقرير لم يعد ملقاتلي الدولة اإلسالمية إال وجود محدود
جدا ً 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 حاليا ً لسيطرة املعارضة في إدلب حيث كان لهم وجود سابق!.
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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 االحترافيةأتــت هــذه املــؤسـســات كــاسـتـجــابــة فــوريــة النـسـحــاب الـنـظــام مــن املـنــاطــق الـتــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا املـعــارضــة لـتــوفـيــر الـعــدالــة
واخلــدمــات ال ـق ـضــائ ـيــةألهــالــي هــذه امل ـنــاطــق ,ومي ـكــن ال ـقــول بــأن ـهــا م ـحــدودة ال ـت ـخ ـصــص وم ـح ـل ـيــة ال ـتــأث ـيــر .ي ـع ـت ـمــد وجــود
واسـتـمــرار هــذه املــؤسـســات إلــى حــد كـبـيــر عـلــى الـظــروف االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة ,وإلــى مــدى اسـتـفــادتـهــا وانــدمــاجـهــا
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
الـتـقـدم نـحـو حتـقـيـق هـذا الـهـدف حـيـث كـان هـنـاك متـثـيـل قـوي مـن احلـقـوقـيـي احملـتـرفـي ,مبـا ف ذلـك 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 أحـكــام قـضــائـيــة حـتــى بـحــق أعـضــاء اجلـمــاعــات املـسـلـحــة ,وقــد أشــار عــدد مــن
األشـخــاص الــذيــن الـتـقــاهــم بــاحـثـيـنــا لـعــدة حــوادث ت فـيـهــا إصــدار أحـكــام بـحــق قــادة عـســكريــي ,ولـقـبــول اولـئــك الـقــادة
باألحكام الصادرة
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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
وهــو أهــم املــؤس ـســات ال ـق ـضــائ ـيــة ف ح ـلــب حتــت ق ـل ـعــة ح ـلــب ال ـتــي ي ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـن ـظــام ,ف حــي أن قــاعــة احمل ـك ـمــة
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
 4أحŽد املŽحامŽني األحŽرار والŽذي كŽان قŽد عŽمل لŽفترة في مŽحكمة مŽشابŽهة أخŽبرنŽا الŽحادثŽة الŽتالŽية `أول قŽضية لŽديŽنا كŽانŽت ضŽد ضŽابŽط مŽنشق مŽن الŽجيش الŽسوري وقŽائŽد
عŽسكري بŽارز في قŽوات املŽعارضŽة ،حŽيث قŽامŽوا بŽاالسŽتيالء على كŽم كŽبير مŽن الŽبضائع مŽن تŽاجŽر حŽلبي ومŽن ثŽم اتŽهموه بŽالŽعمالŽة لŽلنظام .بŽعد ذلŽك اسŽتخدم رجŽال الŽقائŽد
هŽŽذه األمŽŽوال لشŽŽراء أسŽŽلحة .اسŽŽتجاب الŽŽقائŽŽد السŽŽتدعŽŽاد املŽŽحكمة وقŽŽام بŽŽدفع كŽŽامŽŽل قŽŽيمة الŽŽبضائع والŽŽسيارة الŽŽذيŽŽن تŽŽم مŽŽصادرتŽŽهم مŽŽن الŽŽتاجŽŽر .في قŽŽضية أخŽŽرى تŽŽتعلق
بŽŽأسŽŽر عŽŽضو مŽŽن جŽŽبهة الŽŽنصرة ضŽŽابŽŽط في املŽŽخابŽŽرات الŽŽجويŽŽة .عŽŽندمŽŽا مŽŽثل األسŽŽير أمŽŽام املŽŽحكمة بŽŽدا واضŽŽحا ً تŽŽعرضŽŽه لŽŽلتعذيŽŽب ،حŽŽينها اسŽŽتدعŽŽت املŽŽحكمة عŽŽضو جŽŽبهة
الŽنصرة الŽذي كŽان األسŽير في عهŽدتŽه .رفŽض مŽقاتŽل الŽجبهة املŽثول أمŽام املŽحكمة ،لŽذلŽك تŽم اسŽتدعŽاء قŽائŽده الŽذي حŽضر لŽلمحكمة .ادعى قŽائŽده أنŽه لŽم يŽعط أوامŽر بŽالŽتعذيŽب،
ً
مسؤوال ورفضت االستئناف ،ألنه لم يكن هناك محكمة استئناف في ذلك الوقت '.
وبالتالي أنكر مسؤوليته ومع ذلك حكمت محكمة انه كان
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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
املقاتلة على استخدام قوات "ثورية "5حصراً لتولي زمام مبادرات الشرطة.6
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 ,الـتـي أنـشـئـت مـن قـبـل مـجـمـوعـة مـن الـقـضـاة املـنـشـقـي ,اضـطـرت احملـكـمـة إلـى تـسـلـيـم مـعـظـم املـعـتـقـلـي حملـكـمـة أخـرى
شرعية تتمتع بتمويل أفضل ألنهم ال ميلكون املوارد املالية الالزمة إلطعام املعتقلي حلي اجراء
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بـاإلضـافـة إلـى ذلـك ,عـانـت املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة املـعـارضـة الـنـاشـئـة مـن نـقـص ف الـكـوادر مـن قـضـاة ومـحـامـي وخـبـراء
قـانـونـيـي مـهـرة بـعـد فـرار الـعـديـد مـنـهـم مـن املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة .وبـشـكـل عـام ت تـعـلـيـق املـبـادرات املـبـكـرة
إلنـشـاء مـؤسـسـات مـدنـيـة مـسـتـقـلـة مـن خـالل احملـاكـم كـمـا كـان احلـال ف مـنـبـج ,تـل رفـعـت ,مـارع وحـارم وت تـقـيـيـد سـلـطـات
هــذه احملــاكــم ب ـشــدة أو حت ـي ـيــدهــا .وف حــالــة حــارم ف ـقــد أص ـب ـحــت احمل ـك ـمــة املــدن ـيــة تــاب ـعــة حمل ـك ـمــة شــرع ـيــة أك ـبــر ب ـعــد
االستيالء عليها من قبل ألوية احمللية.
أمــا احملــاكــم األخــرى الـتــي مــا تــزال تـسـتـخــدم الـقــانــون الـســوري فـهــي عــدد قـلـيــل مــن مـحــاكــم الـصـلــح املــدنــي الـتــي 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 الـتـجـاريـة الـتـي مـا تـزال حتـدث عـبـر احلـدود ,فـضـالً عـن تـسـهـيـل اسـتـمـراريـة الـعـمـل مـع سـجـالت احملـكـمـة الـقـدميـة
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
االحـتــرافـيــة .هــذا يـتـعـلــق بـشـكــل خــاص بــالـتـطــورات الـعـســكريــة ف الـشـمــال الـغــربــي مــن ســوريــا ف أعـقــاب إعــادة متــويــل
اجلـمـاعـات املـسـلـحـة املـعـتـدلـة ودفـعـهـم قـوات الـدولـة اإلسـالمـيـة لـالنـسـحـاب .وهـو أمـر إيـجـابـي خـاصـةً إذا أخـدنـا بـعـي
االعـتـبــار أن الـعــديــد مــن الـســوريــي ذوو الـتــوجـهــات الـعـلـمــانـيــة واملــدنـيــة يـعـتـبــرون أن الــدولــة اإلســالمـيــة ومــا شــابـهـهــا مــن
جـمـاعـات تـكـفـيـريـة تـتـنـافـى مـع مـبـادئ اإلسـالم وأنـهـا ال تـتـنـاسـب هـي ومـحـاكـمـهـا مـع الـواقـع والـتـركـيـبـة الـسـوريـة ,وقـد تـنـامـى
5

تم استخدم تعبير “ثوري” من قبل املشاركني للداللة على القوات غير النظامية التي تتألف غالبا ً من ثوار متطوعني من الريف بدل املنشقني املحترفني.

 6وفقا ً ألحد املحامني الحلبيني املنشقني الذين هم على دراية بهذه املبادرة ،فقد أصبح أحد قادة لواء التوحيد ،الذي استشهد فيما ،بعد قائدا ً للشرطة الثورية في
حلب
 7بحسب أحد القضاة األحرار “لقد قمنا-أي القضاة األحرار -بإنشاء محكمة في حارم .عندها قام عناصر الجيش الحر بجلب  ١٥٠سجينا ً لنا ملحاكتهم ،لكننا
حينها لم نكن نملك مايكفي من املال بعد أن أنفقنا كل مالدينا على إنشاء وإدارة املحكمة .لذلك لم نستطع النظر إال في  ٣٥قضية من أصل  ١٥٠حيث برأنا
معظمهم .لذلك اتصلت بمعاذ الخطيب ،رئيس االئتالف آنذاك ،لطلب املال من االئتالف ولكن على الرغم من الوعود بدعم هزيل مقداره  ١٠٠٠دوالر ،لم نتلقى أي
شيء .وبالتالي قرر القائد الذي جلب السجناء أخذ من تبقى منهم ،وهكذا تم إرسال ً 70سجينا إلى الهيئة الشرعية في مدينة حلب".
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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
الــوطـنــي ومــابــدا ف بــالـبــدايــة بــأنــه قــدرة الـســوريــون عـلــى احـتـمــال وجــود هــذه اجلـمــاعــات املـتـطــرفــة عـلــى الــرغــم مــن أنـهــم
أوضـحـوا مـنـذ الـبـدايـة بـأن دوافـعـهـم تـتـجـاوز الـعـمـل الـعـسـكـري عـلـى اجلـبـهـات الـعـسـكريـة ضـد الـنـظـام .إال أن زيـادة الـتـمـويـل
فـيـمـا بـعـد لـلـجـمـاعـات املـسـلـحـة املـعـتـدلـة شـكـل دفـعـة كـبـيـرة ونـاجـحـة سـاعـدتـهـم عـلـى طـرد قـوات الـدولـة اإلسـالمـيـة مـن إدلـب
وبـعـض املـنـاطـق ف حـلـب ف أوائـل عـام  ,٢٠١٤وفـتـح اجملـال ملـزيـد مـن املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة االحـتـرافـيـة.حـيـث ت ف وقـت
الحـق إعـادة افـتـتـاح مـحـكـمـة حـارم بـرئـاسـة قـاض مـحـتـرف .وعـلـيـه يـبـدو أن الـتـحـريـر الـعـسـكـري ملـنـطـقـة شـرطـاً مـسـبـقـاً ,ولـكـن
ليس كافياً ,لظهور واستمرار املؤسسات القانونية االحترافية.

!
احملاكم اخملتلطةاحملـاكـم الـتـي اسـتـطـاعـت االسـتـمـرار حـتـى اآلن هـي احملـاكـم الـتـي اسـتـطـاعـت الـتـوصـل لـصـيـغ وتـسـويـات مـطـمـئـنـة لبـاقـي
الـقـوى عـلـى األرض .وعـلـيـه فـاحملـاكـم األكـثـر انـتـشـاراً مـن بـاقـي املـؤسـسـات والـكـيـانـات الـقـانـونـيـة املـذكـورة أعـاله احملـاكـم عـلـى
األرض هــي احملــاكــم اخملـتـلـطــة و احملــاكــم الـشــرعـيــة األصــولـيــة .ألغــراض هــذا الـتـقــريــر ,سـنـسـتـخــدم مـصـطـلــح "مـحـكـمــة
شـرعـيـة مـخـتـلـطـة" لـإلشـارة إلـى احملـاكـم الـتـي تـضـم حـقـوقـيـي ورجـال ديـن .و نـادراً مـا تـضـم هـذه احملـاكـم قـضـاة مـن أنـصـار
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 مـحــاولــة الـتــأثـيــر عـلــى هــذه املــؤسـســات الـنــاشـئــة الـقــويــة ودفـعـهــا لـتـبـنــي قــانــون مـكـتــوب .تـعـتـمــد احملــاكــم الـشــرعـيــة
اخملـتـلـطـة عـلـى الـتـقـالـيـد الـفـقـهـيـة ,جـامـعـةً مـا بـي مـهـارات احملـامـي وعـلـمـاء الـفـقـه بـاالعـتـمـاد عـلـى مـقـاربـة حـرفـيـة لـنـصـوص
مـكـتـوبـة .وقـد انـتـشـرت هـذه احملـاكـم ف وسـط وجـنـوب إدلـب ,درعـا ,وأجـزاء مـن حـلـب ف املـنـاطـق الـتـي تـنـتـشـر فـيـهـا ألـويـة
محلية ذات توجهات وطنية بدالً من القوى السلفية والتكفيرية.

!
احملاكم الشرعية األصولية:وهــي م ـحــاكــم اليــوجــد ل ـل ـعــام ـلــي ف ال ـس ـلــك ال ـق ـضــائــي أي دور ف ـي ـهــا .ت ـت ـب ـنــى هــذه احملــاكــم ,ال ـتــي عــادةً مــا ت ـكــون تــاب ـعــة
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
عـلـى أحـكـام الـشـريـعـة .متـيـل هـذه احملـاكـم وداعـمـيـهـا ,مبـا ف ذلـك جـمـاعـات مـثـل أحـرار الـشـام اإلسـالمـيـة ف شـمـال

إدلـب8

 8حتى انسحابهم ف منتصف كانون الثاني/يناير  ,٢٠١٤كان 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
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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.
وتـعـتـبـر مـحـاكـم الـدولـة اإلسـالمـيـة الـشـكـل األكـثـر تـطـرفـاً واألقـل قـبـوالً مـن احملـاكـم الـشـرعـيـة األصـولـيـة .وعـلـى الـرغـم مـن أن
الـدولـة وأنـصـارهـا يـروجـون حملـاكـمـهـم عـلـى أنـهـا مـحـاكـم شـرعـيـة تـعـتـنـق تـفـسـيـراً حـرفـيـاً لـلـنـص الـديـنـي ,إال أن قـيـام الـدولـة
اإلســالمـيــة بـصـلــب مــن تـتـهـمـهــم بــالـ"حتــالــف والـتــآمــر مــع الـكـفــار" ,أو قـطــع رؤس مـنــافـسـيـهــم مــن اجلـمــاعــات اإلســالمـيــة
األخـرى ,هـذه الـتـصـرفـات جـعـلـت مـحـاكـم الـدولـة اإلسـالمـيـة أقـرب لـكـونـهـا مـحـاكـم عـسـكريـة مـتـطـرفـة مـنـهـا حملـاكـم شـرعـيـة,
خــاصــة وأن قـضــاتـهــا هــم قــادة عـســكريــي ولـيـســوا رجــال ديــن .وبـحـســب مـصــادرنــا التـلـقــى هــذه احملــاكــم قـبــوالً مــن عــامــة
الـســوريــي مبــا ف ذلــك اإلســالمـيــي مـنـهــم .أمــا مـحــاكــم الــدولــة اإلســالمـيــة األكـثــر مــأسـســة املــوجــودة ف شـمــال شــرقــي
ســوريــا ,حـيــث تـتــوافــر لـلــدولــة اإلســالمـيــة سـيـطــرة أكـبــر عـلــى األرض ,فـقــد أصــدرت أحـكــامـاً أكـثــر تـطــرفـاً تـقـضــي ,عـلــى
سـبـيـل املـثـال ,بـإجـبـار املـسـيـحـيـي عـلـى دفـع اجلـزيـة .وقـد قـوبـلـت هـذه األحـكـام بـازدراء حـتـى مـن قـبـل عـلـمـاء سـلـفـيـي هـذا
باإلضافة الحتجاجات وإضرابات من قبل

األهالي9.

!
محاوالت توحيد املؤسسات القضائية
التـوجـد مـحـاوالت كـثـيـرة لـتـوحـيـد املـؤسـسـات الـقـضـائـيـة ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا املـعـارضـة ,ممـا يـدل مـن جـهـة عـلـى
ارتـفــاع ســويــة املــؤسـســات الـتـنـظـيـمـيــة وعـلــى الـعـقـبــات الـكـبـيــرة الـتــي حتـتــاج إلــى تــذلـيــل إلجنــاح هــذه احملــاوالت مــن جـهــة
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
إدلــب ,ف ـض ـالً عــن ظ ـهــور الــدولــة اإلســالم ـيــة ف ال ـعــراق وبــالد ال ـشــام ف م ـن ـت ـصــف عــام  ,٢٠١٣ع ـق ـبــة ف وجــه م ـحــاوالت
سـابـقـة لـتـوحـيـد الـنـظـم الـقـضـائـيـة ف احملـافـظـة .وقـد أدت املـبـادرات الـتـي تـولـى زمـامـهـا عـلـمـاء مـسـلـمـي مـن إدلـب ف اآلونـة
األخـيـرة إلـى خـلـق مـسـتـوى إسـمـي عـلـى األقـل مـن الـوحـدة بـي احملـاكـم الـشـرعـيـة ف جـمـيـع أنـحـاء احملـافـظـة .حـيـث لـعـبـت
هـيـئـة الـعـلـمـاء األحـرار دوراً مـلـحـوظـاً ف تـأسـيـس مـجـلـس الـقـضـاء الـشـرعـي لـتـنـظـيـم انـتـشـار احملـاكـم الـشـرعـيـة ف مـحـافـظـة
إدلب  10ولتشجيعهذه احملاكم على تبني القانون العربي

املوحد11.

 9على سبيل املثال هناك تصريحات أبو قتادة الفلسطيني ،لصحيفة الحياة٢٨ ،شباط /فبراير  ٢٠١٤حول هذا املوضوع ،بينما كان في طريقه للمحاكمة في األردن بتهم تتعلق
باإلرهاب.

 10في أوائل عام  ،٢٠١٢انشقت مجموعة من علماء املسلمني في إدلب عن وزارة األوقاف لتشكيل هيئة العلماء األحرار .ووفقا ملصدر من داخل الهيئة أنشأت
املجموعة محكمة خان السبل الشرعية في نيسان/إبريل  .٢٠١٣وبتأثير 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.
 11حسب مصادر من هيئة العلماء املسلمني ومجلس القضاء الشريع ،املحاكم املرتبطة بمجلس القضاء الشرعي في إدلب هي  ١٥محكمة في املناطق التالية :معرة
النعمان ،سراقب ،ريف سراقب ،باب الهوى ،بنش ،حزانو ،كفرنبل ،جرجناز ،معرة حرمة  ،معرة مصرين ،سلقني ،الصرمان ،منطف ،والرامي.
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وبـحـسـب مـصـدر ف هـيـئـة عـلـمـاء املـسـلـمـي ف سـوريـا فـقـذ بـدأت الـهـيـئـة كـمـنـظـمـة مـع إنـشـاء احملـكـمـة الـشـرعـيـة ف خـان
ال ـس ـبــل .وقــد ت ـطــورت صــالح ـيــات هــذه احمل ـك ـمــة امل ـس ـت ـق ـلــة عــن اجل ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة ك ـمــا ي ـبــدو ل ـت ـش ـمــل عــدد مــن امل ـهــام
والـواجـبـات األمـنـيـة ومـنـهـا احلـفـاظ عـلـى أمـن الـطـرقـات ف املـنـطـقـة و مـنـع حـركـة الـبـضـائـع املـسـروقـة ف إدلـب .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 تـلـت سـيـطـرة املـعـارضـة عـلـى جـزء كـبـيـر مـن مـحـافـظـة
حـلـب ف صـيـف  .٢٠١٢حـيـث 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 تـبـقــى مــن حـقــوقـيــي بـهــدف تـعـمـيــم شـكــل مــن أشـكــال الــوحــدة الـقـضــائـيــة ف جـمـيــع أنـحــاء احملــافـظــة .وقــد أعـطــى
املــؤسـســون األولــويــة لـتــأمــي الــدعــم مــن األلــويــة احملـلـيــة يـقـيـنـاً مـنـهــم بــأنــه بــدون قـبــول اجلـمــاعــات املـسـلـحــة ودعـمـهــا فــإن
احملكمة سيكون مصيرها الفشل.
وقـد اشـتـرطـت الـكـتـائـب احملـلـيـة أن يـشـكـل رجـال ديـن تـابـعـي لـهـم  % ٥٠مـن أعـضـاء اجملـلـس ,وأن تـكـون الـشـريـعـة مـرجـعـيـتـه
الـوحـيـدة-هـذا الـشـرط كـان تـبـريـراً لـوجـود رجـال ديـن اليـتـمـتـعـون بـأي خـبـرة أو مـعـرفـة بـالـقـانـون ف اجملـلـس .حـيـنـهـا اقـتـرح
محام من اهل حلب تبني القانون العربي املوحد .12ت قبول هذا االقتراح ف نهاية املطاف من قبل كل من رجال الـدين
احملـلـيــي واحملــامــي الـســوريــي األحــرار لـيـتـشـكــل مـجـلــس الـقـضــاء املــوحــد ف تـشــريــن االول/اكـتــوبــر  .٢٠١٢الـعــديــد ممــن
شـاركـوا ف إنـشـاء اجملـلـس هـم مـن الـنـشـطـاء الـذيـن شـاركـوا سـابـقـاً ف تـأسـيـس اجملـلـس االنـتـقـالـي ف حـلـب ف ) ,٢٠١٢وهـو
اجملـلــس الــذي أصـبــح يـعــرف الحـقـاً مبـجـلــس مـحــافـظــة حـلــب( ومــع ذلــك مــايــزال مــدى الـتـنـسـيــق 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
ذلــك ف ـقــد ت ـضــاءل عــدد األع ـضــاء ذوي ال ـتــوجــه الـ"ع ـل ـمــانــي" أو ع ـلــى األقــل احل ـقــوق ـيــون اخمل ـت ـصــي مــع مــرور الــوقــت إمــا
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
احملـلـيـة عـنـد مـحـاولـتـه اسـتـدعـاء أعـضـاء ف هـذه اجلـمـاعـات املـسـلـحـة أو أقـاربـهـم لـلـمـثـول أمـامـه .وقـد عـلـق اجملـلـس أنـشـطـتـه
ف أواخـر عـام ٢٠١٣بـعـد نـقـل مـعـظـم اجلـمـاعـات املـسـلـحـة دعـمـهـا حملـكـمـة أخـرى  -الـهـيـئـة الـشـرعـيـة حـلـب  -أنـشـئـتـهـا أربـعـة
أل ــوي ــة إس ــالم ـي ــة .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ,ف ــإن ت ـط ــورات ال ـن ــزاع ف ح ـل ــب وت ــده ــور األوض ــاع ,مب ــا ف ذل ــك ال ـق ـص ــف اجل ــوي
املـسـتـمـر ,اضـطـر مـعـظـم األهـالـي إلـى الـنـزوح ممـا سـاهـم بـاحلـد بـشـكـل كـبـيـر مـن عـدد الـبـاحـثـي عـن خـدمـات قـانـونـيـة ف
املنطقة.
 12للمزيد من املعلومات عن هذا القانون يرجى العودة للجزء األول من هذا التقرير
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!
املعهد العالي للقضاء السوري )غازي عنتاب ,تركيا(
إنـشـاء مـجـلـس الـقـضـاء املـوحـد وحـرصـه عـلـى 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  ٢٠١٣مـن 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 عـلـى كـافـة األصـعـدة األيـديـولـوجـيـة والـعـمـلـيـة واملـاديـة هـم مـن الـسـوريـي ,وخـاصـة أعـضـاء رابـطـة الـعـلـمـاء
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
الــدعــم مــن قـطــر 13.وقــد تـخــرج مــن املـعـهــد حـتــى اآلن أكـثــر مــن  ٦٠٠٠مـتــدرب ف أكـثــر مــن  ١٣دورات تــدريـبـيــة 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 لـلـنـظـم 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 مـجـلـس الـقـضـاء املـوحـد الـسـيـاق الـالزم إلنـشـاء هـيـئـة الـشـرعـيـة ف حـلـب ف وقـت الحـق .كـمـا وضـحـنـا سـابـقـاً,
كــان الــدافــع وراء تــأسـيــس مـجـلــس الـقـضــاء املــوحــد احلــد مــن اخلــالفــات بــي الـكـتــائــب املـسـلـحــة الـتــي شـكــل رجــال الــديــن
أسـاس مـنـظـومـتـهـا الـقـضـائـيـة ,وتـلـك الـكـيـانـات الـقـضـائـيـة األكـثـر احـتـرافـيـة ذات الـتـوجـه الـقـضـائـي املـدنـي .و عـلـى الـرغـم مـن
الـتـوصـل لـتـسـويـة نـاجـحـة نـسـبـيـاً بـي هـاتـي املـنظـومـتـي بـتـبـنـي الـقـانـون الـعـربـي املـوحـد كـأسـاس لـلـمـجـلـس الـقـضـائـي املـوحـد,
فـقـد انـسـحـبـت أربـعـة ألـويـة إسـالمـيـة بـارزة مـن اجملـلـس لـتـشـكـيـل كـيـان قـضـائـي خـاص بـهـم هـو الـهـيـئـة الـشـرعـيـة ف حـلـب
ف وقت مبكر ف
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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 عـلـيـهـا املـعـارضـة
 13حسب مصادرنا فقد وافقت قطر على تمويل تدريب قصير الحق في قطر لخريجي الدورة األولى.
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
ً
مجهوال بالنسبة لعدد كبير من الحقوقيني والعاملني
القطريني .إال أنه البد من التنويه بأن املعهد ،عكس الهيئة الشرعية في حلب التي اكتسبت شهرة واسعة ،مايزال
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  ١٥لواء وجماعة مسلحة ،من بينهم :لواء فجر اإلسالم ،إحدى
ً
اعتداال.
الجماعات التابعة ألحرار الشام اإلسالمية ،وأيضا لواء أحرار سوريا وهي جماعة اسالمية اكثر
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مبــا ف ذلــك :األمــن ,ال ـشــؤون الــدي ـن ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة ,م ـك ـتــب قــاضــي ال ـت ـح ـق ـيــق ,ال ـشــؤون املــدن ـيــة ,الــزراعــة ,وال ـت ـجــارة .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 الـ ٢٠٠عـنـصـراً ,فـقـد شـكـلـت قـدرتـهـا عـلـى اسـتـدعـاء تـعـزيـزات مـن اجلـمـاعـات املـسـلـحـة وحـشـد تـعـزيـزات
عـنــد احلــاجــة قــوةً حـقـيـقـيــة مـيــزتـهــا عــن بــاقــي وحــدات وقــوى الـشــرطــة ف مـنــاطــق املـعــارضــة الـتــي المتـلــك ســوى أسـلـحــة
خـفـيـفــة وال تـسـتـطـيــع الـقـيــام مبــا يـتـجــاوز الــدوريــات الــراجـلــة .15وتـفــوقــت الـهـيـئــة الـشــرعـيــة كــذلــك ف قــدراتـهــا اإلداريــة,
ويـتـبــدى ذلــك بــوضــوح ف اتـخــاذهــا مــن مـبـنــى مـشـفــى الـعـيــون ف مــديـنــة حـلــب مـقــراً لـعـمـلـيــاتـهــا ف حــي مــا تــزال مـعـظــم
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
الـقـدرات الـتـنـفـيـذيـة و الـتـنـظـيـمـيـة مـن أي مـبـادرة أخـرى ف بـاقـي احملـافـظـات الـتـي ت اسـتـعـراضـهـا ف هـذا الـبـحـث ,إال أنـهـا
لـم تـسـتـطـع احـتـكـار اسـتـخـدام الـقـوة أو الـتـحـول لـلـسـلـطـة الـقـضـائـيـة الـعـلـيـا ف مـديـنـة حـلـب .فـاخلـلـيـط مـن الـقـوى الـصـغـيـرة ف
مــديـنــة حـلــب مـثــل سـلـطــات تـفـتـيــش احلــواجــز الـتــي نــوقـشــت أعــاله ,لــم تـخـتــف مــع ظـهــور الـكـيــانــات الـقــويــة املــدعــومــة مــن
اجلـمـاعـات املـسـلـحـة .وبـيـنـمـا تـغـطـي الـهـيـئـة مـجـمـوعـة مـن قـضـايـا اإلدارة املـدنـيـة ,وبـإمـكـانـهـا اآلن إرسـال شـرطـتـهـا إلحـضـار
كـبــار الـشـخـصـيــات مبــا ف ذلــك رؤســاء بـعــض الـكـتــائــب ,فـقــد اعـتــرفــت بـحــدود قــوتـهــا و وصـلــت لـتـســويــات حــول بــعض
الـقـضـايـا الـتـشـغـيـلـيـة مـع سـلـطـات احلـواجـز .واملـثـال الـرئـيـسـي لـهـذه املـسـاومـة هـو حـالـة عـبـور الـبـضـائـع إلـى املـنـاطـق الـتـي
يـسـيـطـر عـلـيـهـا الـنـظـام ف بـسـتـان الـقـصـر قـبـل سـقـوط هـذا املـعـبـر .وفـقـاً ألحـد الـروايـات تـوجـب عـلـى الـتـجـار الـذيـن يـقـومـون
بـإرسـال شـاحـنـات عـبـر املـعـبـر دفـع مـا يـقـرب مـن  ١٠٠٠لـيـرة سـوريـة إلـى الـهـيـئـة الـشـرعـيـة لـتـسـجـيـل مـلـكـيـة الـبـضـائـع اسـتـعـداداً
لـلـعـبـور .ومـع ذلـك فـقـد تـوجـب عـلـيـهـم أيـضـاً دفـع رسـوم ممـاثـلـة لـلـجـمـاعـات املـسـلـحـة الـتـي كـانـت تـسـيـطـر عـلـى نـقـطـة تـفـتـيـش
ف ذلــك الــوقــت .وجتــدر اإلشــارة بــأن قــوة الـشــرطــة الـتــابـعــة لـلـهـيـئــة ,وبــاقــي الـقــوات الـتــابـعــة لـبــاقــي اجلـمــاعــات املـسـلـحــة
تـراجـعـت ف وقـت واحـد ف وجـه تـقـدم مـسـلـحـي الـدولـة اإلسـالمـيـة الـذيـن مـحـا احملـاكـم الـشـرعـيـة ومـحـاكـم مـجـلـس الـقـضـاء
املـوحـد ف ريـف حـلـب ,وكـذلـك جـمـيـع سـلـطـات احلـواجـز عـلـى األطـراف الـشـرقـيـة ملـديـنـة حـلـب ,وهـو األمـر الـذي لـم جتـرأ
الهيئة الشرعية على القيام

به16.

!
العالقة املتوترة بي القدرات واأليديولوجيا
وصــل عــددٌ قـلـيــل مــن احملــاكــم والـهـيـئــات الـشــرعـيــة األصــولـيــة-املــؤسـســات الـقــانــونـيــة الـتــي تـتـبـنــى تـفـسـيــراً حــرفـيـاً لـلـنــص
الـديـنـي-إلـى مـسـتـويـات لـم يـسـبـق لـهـا مـثـيـل نـسـبـيـاً مـن الـقـدرات الـتـنـفـيـذيـة والـكـفـاءة ,ويـعـود ذلـك إلـى حـد كـبـيـر إلـى مـواردهـم
املــالـيــة الـكـبـيــرة ,وقــدراتـهــم املــاديــة والـتـنـظـيـمـيــة الـفــريــدة وأنـظـمـتـهــم الــداخـلـيــة الـقــويــة .نـتـيـجــة لــذلــك ,بـحـســب مـصــادرنــا,

15http://www.youtube.com/watch?v=j2dMHaIfIAc

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  - ٢٠١٣بداية
 .(٢٠١٤بدأت الدولة اإلسالمية بالتحرك بشكل سريع جداً،لذلك لم أحاول تحديث خريطتي لعدة أشهر "
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أصـبـحـت هـذه احملـاكـم تـتـمـتـع بـدرجـة مـن االحـتـرام بـي األهـالـي  17الـذيـن تـأثـروا بـقـدرة هـذه احملـاكـم والـهـيـئـات عـلـى تـأديـب
اجملـرمـي وحتـقـيـق الـعـدالـة ,وهـي أمـور تـعـجـز عـن حتـقـيـقـهـا احملـاكـم األخـرى الـتـي ال تـتـمـتـع بـآلـيـات تـنـفـيـذ فـعـالـة .وهـنـا تـبـرز
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  ٢٠١٣بـدعـم مـن جـبـهـة الـنـصـرة بـالـتـعـاون مـع
أربـعـة ألـويـة أخـرى ,الـتـي تـوسـعـت فـيـا بـعـد لـتـصـل إلـى  ١٥لـواء عـسـكـري .وقـد بـدأت الـهـيـئـة كــ"مـحـكـمـة مـخـتـلـطـة" ,ومـع
ذلـك ,ومـع ازديـاد قـوة وسـلـطـة جـبـهـة الـنـصـرة ,وتـشـتـت بـاقـي الـفـصـائـل املـدنـيـة الـعـسـكريـة األخـرى ,فـقـد ازداد نـفـوذ اجلـبـهـة
داخل الهيئة التي تغيرت نتيجة لذلك لتصبح مؤسسة أصولية.
عـمــومـاً ,وبــاملـقــارنــة مــع الــدولــة اإلســالمـيــة الـتــي عـمــدت السـتـهــداف مـنـظـمــات احلـكــم احملـلــي واجملـتـمــع املــدنــي أكـثــر 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
جـبـهــة الـنـصــرة عـقــداً لـلـعـمــل ف أحــد مـشــافـيـهــم و تركــوا لــي حــريــة تـقــريــر راتـبــي ,ف حــي أن املـنـظـمــات الــدولـيــة غـيــر
احلـكـومـيـة الـتـي أعـمـل لـديـهـا حـالـيـاً لـم تـدفـع راتـبـي مـنـذ سـتـة أشـهـر .لـو كـنـت أقـوم بـعـمـلـي طـلـبـاً لـلـمـال ,هـل تـعـتـقـد أنـنـي
ســأبـقــى هـنــاك ]ف ســوريــا[?… بـعــد ثــالث سـنــوات مــن احلــرب ,لــم يـعــد لــدى الـنــاس أي مــدخــرات ,ولــم يـعــد بــاسـتـطــاعــة
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
ق ـل ـقــون مــن خ ـط ـط ـهــم وأج ـنــدات ـهــم ال ـســريــة ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا ت ـت ـعــدى ال ـق ـتــال ع ـلــى اجل ـب ـهــات .ول ـكــن اذا كــان ه ـنــاك ق ـض ـيــة
االغـتـصـاب عـلـى سـبـيـل املـثـال ,عـلـى األقـل سـتـنـجـح جـبـهـة الـنـصـرة بـإلـقـاء الـقـبـض عـلـى اجلـانـي فـوراً ,كـائـنـاً مـن كـان ,وبـغـض
الـنـظــر عــن عـشــيرتــه وعــائـلـتــه وصــالتــه .إنـهــم ]الـنـصــرة[ ال يـخـشــون أحــداً ,وهــذه الـقــوة والـقــدرة مـهـمــة لـلـغــايــة ف بـعــض
األحـيـان… عـنـدمـا تـوافـرت لـديـنـا مـصـادر متـويـل أخـرى رفـضـنـا شـاحـنـة الـقـمـامـة الـتـي قـدمـتـهـا لـنـا جـبـهـة الـنـصـرة ألنـنـا لـم
نـكـن نـريـد اسـمـهـم عـلـيـهـا ,فـقـامـوا بـتـغـيـيـره .ولـكـن مـاذا سـنـفـعـل عـنـدمـا ال يـكـون هـنـاك بـديـل مـؤهـل وقـادر ممـول مـن اجملـتـمـع
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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