
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 إحراز تقدم في قضیة جرائم الحرب ضد نظام األسد
 بخصوص مقتل المراسلة الصحفیة ماري كولفین

 في أول قضیة جرائم حرب ضد نظام األسد، تكشف شهادة مصدر حكومي سوري
 مدعمة بوثائق حكومیة داخلیة كیف قامت الدائرة المركزیة في النظام باإلشراف

 على الهجمات الموجهة ضد المدنیین  واإلعالم .

 
 

 

 العاصمة األمریكیة واشنطون، 9 أبریل 2018. قام الیوم كال من مركز العدالة والمحاسبة

 CJA ومكتب شیرمان وستیرلنج للمحاماة بالكشف عن إلتماس مقدم بالنیابة عن موكلیهما،
 وهم أسرة الصحافیة القتیلة ماري كولفین، ویطلب هذا اإللتماس من المحكمة الفیدرالیة

 بالعاصمة واشنطن أن تقوم بإصدار حكما غیابیًا ضد الحكومة السوریة إلغتیالها لماري.
 ویكشف هذا اإللتماس عن ثروة من األدلة المبینة لجرائم النظام، ومتضمنة شهادات من منشقین

 عالیي المستوى ووثائق حكومیة سریة .
 وعلق  سكوت جیلمور ، المحامي الذى یقود فریق مركز العدالة والمحاسبة فى هذه القضیة،
 قائالً  "إن األدلة التي یتم الكشف عنها الیوم ال تدع مجاًال للشك في أن نظام األسد قد خطط

 بشكل منهجي للهجوم الذي قتل ماري، حیث تؤكد شهادة المصادر الداخلیة والتسجیالت
 السمعیة والبصریة وما یقرب من 200 وثیقة تم تهریبها سًرا خارج سوریا أن اغتیال ماري

  كان جزًءا من خطة أكبر لدى نظام األسد لتصفیة المعارضة وإسكات وسائل اإلعالم ."
 هذا وقد ُقتلت ماري كولفین بنیران المدفعیة في 22 فبرایر عام 2012، في أثناء عملها

 كمراسلة صحفیة من داخل مدینة حمص السوریة المحاصرة، وهي مواطنة امریكیة، ومراسلة
 حربیة شهیرة في صحیفة الصنداي تایمز البریطانیة .



 وقالت المدعیة كاثلین كولفین :"لقد ُقتلت أختي بسبب كشفها عن جرائم نظام األسد الوحشیة "

 وأضافت  "إننا نقدم هذه األدلة من أجل تحقیق العدالة لماري، وكذلك الآلف السوریین من
 ضحایا القتل والتعذیب ممن لم تتاح لهم الفرصة لطلب العدالة بعد. نأمل أن تلهم قضیتنا

 المجتمع الدولي بتقدیم مجرمي الحرب في سوریا للعدالة ."
 هذا وتتضمن أهم األدلة التي تم نشرها الیوم ما یلي

 ● شهادة من أحد المنشقین عن المخابرات السوریة أطلق علیه االسم الرمزي  "أولیسیس "،
 وقدم روایة دقیقة عن كیفیة تخطیط النظام للهجوم الذي أودى بحیاة ماري كولفن وكذلك

 المصور الفرنسي ریمي أوشلیك .
 ● ما یقرب 200 وثیقة سریة من الجهات العسكریة واألمنیة السوریة یراها العالم ألول مرة،
 والتي جمعتها لجنة العدالة والمحاسبة الدولیة. تكشف الوثائق لیس فقط عن كیفیة تبني النظام
 لسیاسة استهداف الصحفیین، ولكن أیًضا كیف قام كبار المسؤولین السوریین بشن حملة قمع
 ضد المعارضة في عام 2011 والتي أدت إلى الحرب األهلیة في سوریا، وتلقي هذه الوثائق

 الضوء على ما یحدث داخل نظام األسد .
 ● شهادات خبراء من روبرت فورد، السفیر األمریكي السابق في سوریا، وأیضا دیفید كاي،

 المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر .
 "هذه الدعوى القضائیة من اول الدعاوى التي تطلب من احدى المحاكم تحمیل نظام األسد

 المسئولیة المباشرة عن جرائمه " بسحب ما ذكر هنري وایزبرج، أحد المحامین الشركاء في
 مكتب شیرمان وستیرلینج، وأضاف  "هذا المجهود  ال یهدف فقط لتقدیم قدر من العدالة لعائلة
 ماري – رغم كونه غیر كافیًا - ولكن على نطاق أوسع یهدف أیًضا للكشف عن الفظائع التي

 ارتكبها نظام األسد، وهو أمر نأمل أن یساهم في إنهاء معاملة النظام البشعة لشعبه ."

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 مالحظات للمحرر
 

 تم اغتیال المراسلة ماري كولفین في 22 فبرایر 2012 بینما كانت تقوم بعملها یكمراسلة
 صحفیة من مدینة حمص المحاصرة في سوریا. ووفقًا لألدلة التي حصلت علیها  CJA خالل



 ست سنوات من التحقیق عبر القارات، فإن كبار المسؤولین السوریین تعقبوا مكان وجود ماري
 عن طریق تتبعهم الیكترونیًا لموقع ارسال إذاعاتها اإلخباریة من مركز إعالمي سري في

 حمص، وتأكید تلك المعلومات عن طریق مخبرین محلیین للنظام. وباستخدام هذه المعلومات،
 فقد شنوا هجوًما إستهدف الموقع بالصواریخ، مما أدى إلى مقتل ماري والمصور الفرنسي
 ریمي أوشلیك وجرح المراسلة الفرنسیة إدیث بوفیر، والمصور البریطاني بول كونروي،

 والناشط اإلعالمي السوري وائل العمر .
 

 توجهت كولفین إلى سوریا في فبرایر 2012 لتغطیة حصار حمص، التي كانت في ذلك الوقت
 معقًال للمعارضة، وكانت كذلك ساحة تجارب ألسالیب نظام األسد المتمثلة في الحصار

 والتجویع وقصف المناطق المدنیة، وهي األسالیب التي تم تعمیمها بعد ذلك في جمیع أنحاء
 سوریا. وقالت كولفین في آخر إذاعة لها لمذیع قناة سى إن إن الشهیر اندرسون كوبر : "انهم
 یكذبون تماما عندما یدعون انهم یالحقون اإلراهبیین فقط، فالجیش السوري یقصف مدینة ال

 یسكنها اال المدنیین الذین یعانون من الجوع والبرد ."
  للمزید من المعلومات عن مار  ي كولفین:

www.cja.org/what-we-do/litigation/colvin-v-syria/pleadings 

 الخلفیة القانونیة :
 تم رفع القضیة تحت اسم كولفین وآخرون  (Colvin et al.) في عام 2016 في الوالیات

 المتحدة األمریكیة في المحكمة الجزئیة في مقاطعة كولومبیا بالنیابة عن شقیقة ماري كولفین،
 كاثلین كولفین؛ وابنة أختها، جوستین أرایا-كولفین؛ وطفلي   كاثلین. ویؤكد المّدعون ممارستهم

 حقهم القانوني بموجب نّص القانون األمریكي الذى ینظم الحصانة السیادیة للدول، والذي یسمح
 أیضا للضحایا بمقاضاة الدول التي صّنفتها الوالیات المتحدة، مثل سوریا، كدولة راعیة

 لإلرهاب، في حالة القتل خارج نطاق القضاء والقانون لمواطني الوالیات المتحدة األمریكیة .
 

 مالحظات حول الوثائق السوریة :
 تم تقدیم ما یقرب من 200 وثیقة إلى المحكمة . هذه الوثائق تم جمعها كجزء من مشروع أكبر

 من قبل لجنة العدالة والمحاسبة الدولیة لجمع األدلة على جرائم الحرب السوریة .
 

(CJA)   عن مركز العدالة والمحاسبة 
 CJA هي منظمة حقوق إنسان یقع مقرها في مدینة سان فرانسیسكو األمریكیة. تتمثل مهمة

 CJA في ردع التعذیب وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة وغیرها من اإلنتهاكات
 الخطیرة لحقوق اإلنسان في جمیع أنحاء العالم من خالل استراتیجیات مبتكرة في مجال

 التقاضي والسیاسة والعدالة اإلنتقالیة. تتعاون  CJA مع الضحایا والناجین في السعي وراء
  الحقیقة والعدالة واالصالح .
:www.cja.org الموقع 

                                                                                              



(Shearman & Sterling LLP)   حول مكتب شیرمان وستیرلینج 
 یعد  Shearman & Sterling من أبرز المكاتب عالمیًا مع وجود أكثر من 850 محام في

 21 مكتًبا، حیث یتعاون مع الشركات والمؤسسات المالیة الكبرى والشركات سریعة النمو
 الناشئة والحكومات والمؤسسات العامة، وهذا لتوفیر الرؤیة القانونیة والخبرة الالزمة للتغلب
 على التحدیات التى یواجهونها الیوم ولتحقیق طموحاتهم في الغد. ومن بین المبادئ األساسیة
 لشركة شیرمان االلتزام بالعدالة والمحاسبة، والمساهمة بالخدمات القانونیة المجانیة لمجتمعنا

  العالمي من اجل تحقیق هذه الغایات .
:www.shearman.com  موقع الشركة 

 

 
 

 

 لمزید من المعلومات، أو لطلب المقابالت (باإلنجلیزیة أو الفرنسیة) ، یرجى االتصال
Director) (Communications and Outreachبالمسؤولة عن االتصاالت والتوعیة 

 .dlerner@cja.org  :البرید االلكتروني ،CJA  Dietlind Lernerفي 

    

 
 
 
 

 
 
 


