
 
 

 بیان لجنة العدالة الدولیة والمحاسبة حول حملة المعلومات المضلِّلة �شأن سور�ا 
 

تحقیًقا في شبكات التضلیل التي تشّكل خطًرا متزایًدا    تفتخر لجنة العدالة الدولیة والمحاسبة (المشار إلیها في ما یلي بـ"اللجنة") �اختتامها
 المعلومات الباطلة واألكاذیب وتحر�ف الحقیقة. ترو�ج یهّدد الجهود الدقیقة الساعیة إلى تحقیق المحاسبة في سور�ا من خالل 

 
حقیق هدفها المتمّثل في تمو�ه الجرائم فقد �شف تحقیق اللجنة المستو�ات غیر العاد�ة من الخداع الذي تلجأ إلیه شبكات التضلیل هذه لت 

من األفراد الذین ساهموا في تضخیم االّدعاءات األساسیة التي   غیر ُمتَوقَّعةالسافرة التي ارتكبها نظام �شار األسد. �ما فَضَح منظومًة  
في مجال القانون الجنائي الدولي  أطلقتها شبكة التضلیل، أفراٌد لم تضعهم اللجنة في خانة المدافعین عن نظام األسد، فبعضهم �عمل  

 والقانون اإلنساني.
 

 ومن ضمن ما أظهره تحقیق اللجنة، على سبیل المثال ال الحصر، أّن شبكات التضلیل: 
 األدلة؛ ُتقرُّ سر�ا �اختالق المصادر والمعلومات لتعطي انطباًعا �أّن التقار�ر تّم إعدادها �عد إجراء �حٍث دقیٍق و�أّنها تستند إلى  -
 تنّسق عملها مع دبلوماسیین روسیین وغیرهم من ممثلي الدولة الروسیة، وَتأَتِمر بتوجیهاتهم؛  -
الكیمیائیة، وذلك  - إلیها منظمة حظر األسلحة  التي توّصلت  النتائج  �إحكام بهدف تشو�ه  انخرطت في حملة منّظمة وُمدارة 

ا استشارات مّجانیة حول �یفیة شّن حرب قانونیة ضّد أدلة اللجنة  الهاي �قّدمون لهمدینة  �مساعدة استباقیة من محامین في  
 الدامغة على الهجمات الكیمیائیة التي اقترفها النظام السوري؛

 مستعّدة ألن تطلب من مندو�ي دول أجنبیة أن یدعموا جهودها البحثیة، وحتى أن یهاجموا خصومها. -
 

ه. على مدى السنوات الخمسة األخیرة، قامت روسیا ومختلف أبواقها في الغرب  و�انت اللجنة آخر المستهَدفین في حملة التضلیل هذ
وفي الجهود المبذولة لتحقیق المحاسبة في   ،�شّن حرب تضلیل شرسة ضّد أفراد ومجموعات من المنخرطین في تقد�م المساعدة اإلنسانیة

الحملة:   المستهَدفین في هذه  أبرز  السمنظمة  سور�ا. ومن  البیضاء  األسلحة  الخوذ  لإلنقاذ، ومنظمة حظر  ور�ة، ومؤسسة ماي داي 
 الكیمیائیة.

 
وهي شبكة تضلیل موالیة لروسیا   –، قامت "مجموعة العمل حول سور�ا والدعا�ة واإلعالم" المزعومة  2020في تشر�ن الثاني/نوفمبر  

اللجنة  –ولدمشق   ا  ،�شكل ضمني  ،بتحذیر  التنفیذي ضحیة حملة  الُمنتهجة منذ وقت طو�ل. ما دفع  �أّنها ستقع مع مدیرها  لتضلیل 
إلى الحفاظ على أمن شهود اللجنة وأمن مصادرها الحساسة، وفرق   �شكل أساسي�إطالق تحقیقها، الذي هدف    �ردٍّ على ذلك،   �اللجنة،

 عملها وعائالتهم.
 

آذار/مارس   14و  2020انون األول/د�سمبر  التحقیق عبر الوسائل المشروعة في الفترة المتراوحة بین األول من �اللجنة وعلیه، أجرت  
2021 . 



2 
 

مخاوف األمنیة الرئیسة للجنة عندما أفشى مستشار رفیع سابق في اللجنة إلى "مجموعة العمل" وحلفائها تفاصیَل دقیقة للغا�ة الَثُبَتت  
یر من طاقم عملها العملیاتي واإلداري. لعاملین في اللجنة، �اإلضافة إلى أسماء عدد �ب  –�من فیهم أطفال    –عن أفراد العائلة الممتدة  

 هذا االكتشاف وحده استوَجب، من وجهة نظر اللجنة، مباشرة تحقیٍق في الموضوع. 
 

عن أجهزة األمن واالستخبارات   الصادرةوُتعّد المخاطر التي تواجه فرق عمل اللجنة مخاطر حقیقیة �الفعل، ولیست متصّورة. فالمستندات  
بّین اهتمام دمشق ودول معروفة بتعاطفها مع األسد بتحدید أماكن تواجد  تاللجنة، وغیرها من المعلومات جمیعها  السور�ة، التي تحوزها  

ا على التهدیدات المماثلة، تلتزم اللجنة التزاًما تاًما �حما�ة شهودها ومصادرها وعاملیها ومهمته ا وسمعتها، العاملین في اللجنة ومقراتها. رد�
وعة. و�ستوجب هذا السعي من اللجنة أن تفضح أولئك الذین یدأبون على الخضوع للتعلیمات الجائرة التي تملیها �شتى الوسائل المشر 

موسكو ودمشق، وحلفائهما في سور�ا، أكان ذلك عمًدا أو �سبب استهتارهم. فیقع على اللجنة واجب معنوي وأخالقي �المضي قدًما،  
شر�ائها، �ما في ذلك الخوذ البیضاء، ومؤسسة ماي داي لإلنقاذ، ومنظمة حظر األسلحة  تضامًنا مع ضحا�ا تضلیل "مجموعة العمل" و 

 الكیمیائیة، وجیمس لو موزور�یه، الذي عرفه �ثیرون بیننا �صدیق.
 

. نّفذت هناك  إذ وجدوا أنفسهم في خطر  سور�اساهمت اللجنة، على مدى عقد من النزاع في سور�ا، في إخراج عدٍد من الناشطین من  
�فضلها. إّال أّن تعاظم تأثیر شبكات التضلیل وانعكاس ذلك على الضحا�ا والناجین تنتظر أن یتّم االعتراف  سر�ا، ولم    تحقیقهااللجنة  

ا قوً�ا وموّحًدا ممن یرفع را�ة حقوق اإلنسان والمحاسبة. وسوف نزّود السلطات المختصة �المعلومات التي ُجِمَعت السور�ین یتطّلب ان رد�
 في هذا االستقصاء، التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 
اللجنة، على المأل وعلًنا، تضامنها مع �ّل من ینخرط في المجال اإلنساني والمحاسبة والعدالة الجن ائیة في سور�ا، وهو عمل  ُتعلن 

 جوهري، وتؤّ�د عزمها على مكافحة شبكات المعلومات المضلِّلة ومن �ساعدها في تحقیق أهدافها. 
 

 لجنة العدالة الدولیة والمحاسبةعن 
 

أّننا، وألسباب  . على الرغم من  2011تعمل لجنة العدالة الدولیة والمحاسبة (اللجنة) في مجال التحقیقات الجنائیة في سور�ا منذ العام  
�منظمة غیر حكومیة، إّال أّن عملنا أحدث تأثیًرا �بیًرا في المجال األهّم أال وهو تأمین األدلة  لنا  تجنبنا إلى حّد �عید لفت األنظار  أمنیة،  

لجنة، حتى تار�خه،  تدعم جهود جهات إنفاذ القانون الغر�یة الهادفة إلى محاسبة الجناة. جمعت ال و األدلة والحرص على أّن هذه المواد
أكثر من ملیون صفحة من المستندات الصادرة عن النظام السوري، وهي تساعد حالًیا إثنین وثالثین جهاًزا إلنفاذ القانون من أكثر من 

سالمیة. عشرة دول د�مقراطیة. اسُتعِملت أدلة اللجنة وشهاداتها في خمس محاكمات �انت مّتصلة �جرائم النظام السوري وتنظیم الدولة اإل
إلى طلبات   2016وتعاون اللجنة أ�ًضا الیوم أجهزة إنفاذ القانون في خمسة عشر تحقیًقا جارً�ا. �شكل عام، استجابت اللجنة منذ العام  

لتقد�م المساعدة من سلطات وطنیة في ما یتعّلق �أكثر من ألفي مشتبه بهم. تجدون المز�د من المعلومات عن عمل اللجنة على الموقع 
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