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 لترشيد السياسات  مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في
ً
، ترقى لتكون مرجعا

ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
البناء العلمي واملعرفي لسوريا واملنطقة دولة

 ولرسم االستراتيجيات.

 لصّناع القرار في سوريا واملنطقة في  4102تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

مة التي تساند املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، املجاالت الس
ّ
ياسية واالقتصادية واالجتماعية. ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

 وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة األولويات.

ن من وضع الخطط التي يحّقق تعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عن
ّ
ه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 تنفيذها تلك االحتياجات.

 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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 املعارضة السورية، تم عرض مكوناتبين النظام السوري واالئتالف الوطني وغيره من  4 عند بدء محادثات جنيف

قد و ، لسجون نظام بشار األسد تابعةالعتقا  اال التعذيب املمنهج في مراكز  تحتن قضوا يسوريلمن الصور  عدد

 آنذاك  ثالثة من املّدعين العامين الدوليين أصدر
ّ
 أك

ً
 دوليا

ً
ارتكاب نظام األسد جرائم قتل وتعذيب  دوا فيهتقريرا

الشرطة في  سابق ّربت من سوريا عن طريق مصور صورة ُس  000111 هم لـاختبار ، بعد معتقل 000111ممنهج بحق 

 في إثبات صحةالذي لعبت شهادته "قيصر" و  ـب لقبالعسكرية السورية 
ً
 كبيرا

ً
   1الصور املسربة. دورا

 

 بالصور املسربة بعد عملية 
ً
ن الجنائي و انالقفي خبراء ملعالجة املهنية من قبل اطويلة من تم نشر التقرير مرفقا

  _لوطنياالئتالف امكونات  _ أحد التيار الوطني السوريوقد لعب الدعم والرعاية واملواد القيمة التي قدمها الدولي 

 صداقيةمالدعم املالي والتكنيكي الذي قدمته قطر بالفحص الجنائي وبعملية التأكد من و  من جهة، لـ "قيصر

 في إعداد  من جهة أخرى، الصور املسربة
ً
 التقرير النهائي ومن ثم وضعه أمام ثالثة نيابات دولية سابقة. دورا

 

جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها نظام بشار األسد على  دامغةعملية الكشف عن أدلة وصلت 

 عندما قام قيصر باإلدالء ، 4102آب  7يوم الخميس في أوجها 
ً
 العالقات الخارجية في بشهادته أمام لجنةشخصيا

 رارع القأمام صناكشف في وقت سابق قد كان قيصر نفسه و  ،حو  الجرائم التي ارتكبها نظام األسد الكونغرس

 . تعذبيهم والتنكيل بهم وهو ما أدى لوفاتهم تمالذين  املعتقلين عدد من هاعن صور سرية يظهر فياألمريكيين 

 

ب جرائم الحر شؤون  في املتخصص :ذا املجا  وهمفي ه خبراءمن ال دشهادات عدلاالستماع بلجنة ال قامتكما 

النائب العام لجرائم الحرب و مؤسس ي املحكمة الجنائية الدولية،  من يعدو الدولية الدكتور شريف بسيوني 

  هوف. فريدريك مساعد وزير الخارجية األمريكية للملف السوري و الدولية ديفيد كرين، 

 

ف واقعي" مع الرئيس السوري بشار طراف في إدارة أوباما "لتكوين تحالمع دعوة عدد من األ شهادة قيصر تزامنت 

عاون مع "إلى كل من ينصح بالت هوف:كتب فريدريك  تعليق على ذلك وفي ،األسد بغية قتا  املتطرفين من داعش

 نظام األسد عليه التفكير بحذر شديد كما عليهم أن يفكروا بسمعتهم الخاصة". 

 

 بردع إدارة بأخبر هوف أعضاًء من اللجنة املستضيفة لجلسة االستماع 
ً
أنه يجب أن تكون هذه الصور كفيلة

 إلى أن "هذا
ً
  العرض يجب أن أوباما عن التعاون مع نظام األسد، مشيرا

ً
القبو  بحدوث أي  فكرةيمنع أخالقيا

 أن الخيار اآلخر املعقو  هو زيادة الدعم األمريكي للجيش السوري الحر. 
ً
 تعاون مع نظام األسد،" مضيفا

 

                                                           
 :كفيديو راجع الرابط االلكتروني التاليلالطالع على الصور المسربة  1

http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria-torture-photos-amanpour 

file:///C:/Users/mtolla/Downloads/edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria-torture-photos-amanpour/
http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria
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 كان من الواجبجاء في جلسة االستماع ودورها األساس في تعزيز النضا  ضد نظام األسد،  بغض النظر عماو 

القيام بخطوات تزيد من إمكانية محاسبة كل من بشار األسد ومن سانده ضمن دائرته الضيقة، بمكان، علينا 

 وغيرهم من املساندين على كل ما اقترفوه من جرائم حرب. 

 

 صول على أفضل النتائج:ما يلي ثالث توصيات للحوفي

كل من كان لتقديم الصور كدليل اتهام على  وغيرهم، للعملدبلوماسيين الجنائيين و من الخبراء الإنشاء لجنة  .0

 عن جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا
ً
إلى لجنة مناهضة  ،مسؤوال

إلى  ،جرائمالنوع من ال، وحث اللجنة على تحديد خطوات أكثر جدية حو  هذا C A Tجنيف لتعذيب في ا

  تنسيق الجهود مع اللجنة الدولية للتحقيقجانب 
ّ
 حقوق اإلنسان.  لة من قبل مجلساملشك

، على 4102في أيلو  املقرر عقده  التنسيق مع أصدقاء سوريا لتمرير مسودة قرار في مجلس حقوق اإلنسان .4

توصية واضحة إلى الجمعية العامة لألمم املتحدة )مع مجلس تتضمن و  ،هجة قوية وصارمةتكون ذات ل أن

 هذه الجرائم ووضع نهاية لإلفالت من العقاب.  مرتكبي بمحاسبةللقيام حقوق اإلنسان( 

 فيذ النقاطتنزيادة الضغط اإلعالمي والدبلوماس ي على الجمعية العامة لألمم املتحدة بكل الوسائل املمكنة ل .2

 ـ:التالية

 تي الجرائم الحرب، وجميع انتهاكات حقوق اإلنسان، والجرائم ضد اإلنسانية ب الخاص تحويل امللف

 إلى املحكمة الجنائية الدولية.من قبل نظام األسد في سوريا ارتكبت 

  نشئت لراوندا ويوغوسالفيا السابقة( للتعامل مع جميع إ
ُ
نشاء محكمة خاصة بسوريا )شبيهة بالتي أ

  .ت االنتهاكحاال 

 


