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 كولومبيامحكمة مقاطعة الواليات المتحدة لمقاطعة 

 

 

____________________________________ 

  ) 

 (  ،وآخرون.كاثلين كولفين، 

  )  

 ( ،المّدعون 

  ) 

 (ABJ) 1423-16الدعوى المدنية رقم  ( ضد 

  ) 

 (  الجمهورية العربية السورية،

  ) 

 ( ى عليها.ّدعالم 

____________________________________) 

 

 ثانية معدلة مذكرة رأي

 

هذه القضية ناجمة عن هجوم مدفعي مكثف على مركز بابا عمرو اإلعالمي في حمص بسوريا. وقد كانت ماري 

"( من بين أولئك الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم، وهي مراسلة حربية أمريكية كولفينكولفين )يُشار إليها فيما يلي باسم "

 اعتبرها كثيرون أعظم مراسل حربي لجيلها، إذ كانت تغطي الحرب الدائرة بين الحكومة السورية والجماعات المتمردة.

في شكواهم أن كولفين كانت ضحية سياسة  المّدعونويؤكد  .53، 21، 1[ ¶¶ 1عريضة الدعوى ]حافظة المستندات رقم 

هم وحتى اغتيالهم للحيلولة دون اإلبالغ عن قمع الحكومة السورية الصحفيين وإلقاء القبض علي مراقبةحكومية مستهدفة ل

. وفي إطار جهود شاملة ترمي إلى جمع معلومات استخبارية، اكتشفت 79، 47، 43. ¶¶ نفس المصدرللمعارضة السياسية. 

–63¶¶ نفس المصدر.  الحكومة السورية أن المراسلين األجانب كانوا يبثّون تقارير من داخل مركز إعالمي في بابا عمرو.

نفس . وحين كشف الجيش السوري عن موقع المركز اإلعالمي، شن هجوًما مدفعيًا عليه، بغرض تصفية المراسلين بداخله. 64

. وقد 68¶ نفس المصدر. . وقد لقيت كولفين مصرعها جنبًا إلى جنب مع المصّور الفرنسي ريمي أوشليك. 71-65¶¶ المصدر. 

 نفس المصدر.خرون وموظفون إعالميون وناشطون سوريون. أُصيب كذلك صحافيون آ
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ترفع كاثلين كولفين،
كولفين-كولفين، وابن أختها كريستوفر أرايا-الصغرى، وابنة أختها جوستين أرايا كولفينأخت  1

2
  

إليها فيما يلي باسم "( هذه القضية ضد الجمهورية العربية السورية )يُشار المّدعين)يُشار إليهم مجتمعين فيما يلي باسم "

عريضة انظر "(، مؤكدين أن وفاة كولفين تشكل قتالً خارج نطاق القضاء انتهاًكا لقانون الحصانة السيادية األجنبية. سوريا"

[ 28يغ ]حافظة المستندات رقم بلاإلفادة المتعلقة بالت انظر، 2017فبراير  6يغ في بلبالت المّدعون. وقد قام 91–81¶¶ الدعوى 

انظر ، سّجل كاتب المحكمة تخلفًا عن الحضور ضد سوريا. 2017يوليو  11"(، وفي يغبلإفادة التر إليها فيما يلي باسم ")يُشا

تسجيل التخلف عن [ )يُشار إليها فيما يلي باسم "31تسجيل كاتب المحكمة التخلف عن الحضور ]حافظة المستندات رقم 

أن لها وجدت بإصدار حكم غيابي. ونظًرا ألن المحكمة  المّدعينمن جانب مقّدم طلب "(. واآلن تنظر المحكمة في الحضور

قد أثبتوا بقدر كاٍف من األدلة أّن سوريا مسؤولة عن مقتل كولفين، فإن  المّدعيناختصاًصا قضائيًا شخصيًا وموضوعيًا، وأن 

 دوالًرا أمريكيًا. 302,511,836.00بإصدار حكم غيابي وتُصدر حكًما بدفع مبلغ قدره  المّدعينتقبل طلب المحكمة سوف 

 خلفية

 المؤدية إلى شّن الهجوم ومقتل ماري كولفين. يعرض هذا القسم تفاصيل وقائع الخلفية

 ويستند الملخص الوارد أدناه إلى االدعاءات الواردة في الدعوى والتقارير التي قدمها الخبراء 

 

  

                                                

تقّدم كاثلين كولفين هذه الدعوى نيابةً عنها ونيابةً عن القاصر إل إيه سي، وهو أحد الورثة الشرعيين والمستفيدين من   1

 .19¶ (؛ عريضة الدعوى 2018مارس  27تدوين األوامر )انظر تركة ماري كولفين. 

 .20 –19¶¶ شرعيون ومستفيدون من تركة ماري كولفين. عريضة الدعوى  جميع المّدعين ورثة  2
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سوريا،عن 
على معرفة شخصية  ناشطونون من الحكومة السورية، وفي ذلك منشقّ واإلقرارات المقّدمة من األفراد، بما  3

باألحداث ذات الصلة، ومن كانوا حاضرين في موقع الهجوم.
 1000ما يقرب من و، المّدعونالتي قدمها الطلب  وقد كان 4

 فال حاجة لعقد جلسة لسماع األدلة.لذلك صفحة من المالحق، واإلقرارات، وتقارير الخبراء المرفقة، شامل. و

I.  2011مناخ سوريا السياسي في عام 

 ة السورية للربيع العربيالحكومرد  .أ 

 وهو موجة من االحتجاجات -، بدأت سوريا تذوق آثار "الربيع العربي" 2011بدايةً من مارس 

 اجتاحت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ضد الحكومات االستبدادية. تقرير براون 

 ؛ راجع مذكرة دعم25¶ ؛ عريضة الدعوى 30–29¶¶ ؛ تقرير فورد 26–24¶¶  

  

                                                

جيًدا من خبراء مؤهلين في  مدعومةإلرساء القواعد القانونية والوقائعية لمطالبهم، قدم المّدعون كدليل ثالثة تقارير   3

مّدعين المقّدم عن هيكل الجيش السوري السياسة والسياسات والهياكل العسكرية واإلستراتيجيات السورية. إيوان براون، خبير ال

وقواته األمنية، كان ضابطًا في الجيش البريطاني، ومحلاًل عسكريًا لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وهو 

العدالة والمساءلة الدولية. تقرير الخبير إليوان  لجنةمحقق أول في المحكمة الجنائية الدولية، وهو يعمل حاليًا مستشاًرا لدى 

وهو "يحقق في انتهاكات القانون الجنائي  2012. منذ عام 1¶ [ )"تقرير براون"( 17-42براون ]حافظة المستندات رقم 

ها الحكومة نتّ في الملحق أ. خبير المّدعين المقّدم بشأن "الممارسات التي تبنفس المصدر. الدولي في النزاع السوري القائم". 

"، ديفيد كاي، هو مقرر األمم المتحدة الخاص 2011السورية تجاه الصحفيين وغيرهم من العاملين اإلعالميين بعد بدء انتفاضة 

[ )"تقرير 15-42المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. تقرير الخبير لديفيد كاي ]حافظة المستندات رقم 

قانوني سابق في وزارة الخارجية وقد نشر العديد من المقاالت المتعلقة بحرية التعبير والقانون اإلنساني كاي"(. وهو مستشار 

النظام لالنتفاضة  رد. السفير روبرت فورد، خبير المّدعين المقّدم بشأن أصول نظام األسد و9-5¶¶ نفس المصدر. الدولي. 

ألكثر من ثالثة عقود. تقرير الخبير لروبرت فورد ]حافظة  لخارجيةكموظف في وزارة ا عملالمناهضة للحكومة في سوريا، 

إلى  2011. وباإلضافة إلى كونه سفيًرا للواليات المتحدة في سوريا من عام 5-1¶¶ [ )"تقرير فورد"( 16-42المستندات رقم 

في سياسات الشرق  "كيسنجر" باحث في معهد الشرق األوسط في واشنطن العاصمة، و الباحثين كبار أحدهو حاليًا ف، 2014

ويقدم المّدعون كذلك تقرير خبير إضافي بشأن الخسائر االقتصادية: الدكتورة ماريا نفس المصدر. األوسط في جامعة يال. 

، التي تقدم gni luTnoC ITFتسينيخ هي إحدى كبار مديري خدمات االستشارات المتخصصة في النزاعات التابعة لشركة 

[ )"تقرير 14-42التقاضي المختلفة. تقرير الخبير للدكتورة ماريا تسينيخ ]حافظة المستندات رقم  شاريعمخدمات التقييم في 

المرتبطة بالتقييم حول العالم.  مشاريع. وقد عملت في مجال التقييم ألكثر من عشر سنوات وشاركت في مئات ال8¶ تسينيخ"( 

 الفدراليةعلى درجة عالية من التأهيل ومستوفون لمتطلبات القاعدة  . وبعبارة أخرى، فإن خبراء المّدعين6¶ نفس المصدر. 

 .702الخاصة بأدلة اإلثبات رقم 
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الربيع العربي إلى ظهور حركة . وقد دفع 4[ )"راجع المذكرة"( في 1-42طلب إصدار حكم غيابي ]حافظة المستندات رقم 

.28¶ ؛ تقرير فورد 4، داعين إلى تغيير الحكومة ووضع حد للفساد. راجع المذكرة في مسلّحد إلى جانب تمرّ سلمية 
 

 

إستراتيجية ترمي إلى قمع المعارضة باستخدام القوات العسكرية وقد تمثّل رد فعل الحكومة السورية في انتهاج 

المركزية إلدارة األزمات )يُشار إليها فيما يلي  الخليّةى واالستخباراتية، بتنسيق من مجموعة أنشأها الرئيس بشار األسد، تسمّ 

هي أعلى جهاز لألمن القومي في  الخليّة. وقد كانت هذه 45-44¶¶ ؛ تقرير براون 4"(. راجع المذكرة في الخليّةباسم "

الحكومة السورية، وكانت تضم أعضاًء بارزين في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع، ونائب وزير الدفاع، ووزير الداخلية، 

 الجيش السوري. في قائد الفرقة الرابعةورؤساء وكاالت االستخبارات السورية األربعة، وماهر األسد، شقيق الرئيس األسد و

 ، التي مارست أعمالها انطالقًا من دمشق، جميع الخليّةوقد جمعت هذه  .12-11¶¶  ؛ إقرار بركات46، 26¶¶ براون  تقرير

 

  

                                                

ين عن الحكومة السورية، كالهما على معرفة شخصية بدور الحكومة السورية في قدم المّدعون إقرارين عن منشقّ   4

عبد المجيد محمد [ )"إقرار أوليسيس"(، إقرار 5-42إقرار أوليسيس ]حافظة المستندات رقم انظر الهجمات التي نحن بصددها. 

لحماية هويته.  اأسما مستعار األول "(. وقد استخدم الشخصبركات[ )"إقرار 9-42]حافظة المستندات رقم  عبد المجيد بركات

كانوا حاضرين في موقع الهجوم أو سمعوه،  نيدولي نيمراقبو وقد قّدم المّدعون كذلك: ستة إقرارات عن صحفيين وناشطين

[ )"إقرار كونروي"(، إقرار وائل فايز الُعَمر ]حافظة المستندات رقم 6-42إقرار بول كونروي ]حافظة المستندات رقم انظر 

]حافظة  دو جون[ )"إقرار نوار"(، إقرار 8-42[ )"إقرار الُعَمر"(، إقرار عبد المالك نوار ]حافظة المستندات رقم 42-7

-42خالد أبو صالح ]حافظة المستندات رقم المعروف كذلك باسم "(، إقرار عدنان الحامد  دو[ )"إقرار 10-42المستندات رقم 

[ )"إقرار روبلز"(؛ إقرار واحد 13-42[ )"إقرار صالح"(، إقرار خافيير أنطونيو إسبينوزا روبلز ]حافظة المستندات رقم 11

[ 12-42إقرار جون مور ويذرو ]حافظة المستندات رقم  انظرا عن حياتها المهنية كمراسلة حربية، ن، متحدثً فيمن محرر كول

)"إقرار ويذرو "(؛ وثالثة إقرارات من كٍل من المّدعين توضح بالتفصيل عالقتهم بكولفين واألسى الذي عانوه نتيجة وفاتها. 

كولفين ]حافظة المستندات -إقرار كولفين"(؛ إقرار جوستين أرايا[ )"2-42إقرار كاثلين كولفين ]حافظة المستندات رقم انظر 

[ )"إقرار كريستوفر 4-42كولفين ]حافظة المستندات رقم -كولفين"(؛ إقرار كريستوفر أرايا-[ )"إقرار جوستين أرايا3-42رقم 

ا. ومن ثم فإنّه "ال حاجة إلى كولفين"(. وهذه اإلقرارات ذات مصداقية وتقدم تفاصيل مؤيدة لألحداث التي نحن بصدده-أرايا

عقد جلسة لسماع األدلة إلجراء مزيد من التقييم لإلقرارات المقدمة من قبل المّدعين، وتُعتبر الحقائق المقّررة الُمثبتة في هذه 

 1قم ر 32، 22الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  167، الذنيبات ضد الجمهورية العربية السوريةالدعوى حقائق صحيحة". 

روث ضد )تبين أنه نظًرا ألن المالحق وتقارير الخبراء كانت شاملة، فلم تكن المحكمة بحاجة إلى عقد جلسة لسماع األدلة(، 
( )"يجوز 2015)محكمة مقاطعة كولومبيا  386، 379الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  78، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 عاءات الوقائعية المقّررة التي تكون مدعومةً بإفادات"(.للمحاكم االعتماد على االد
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؛ 48–47, 44¶¶ من جميع أنحاء سوريا فيما يتعلق بالمعارضة السياسية. تقرير براون التقارير العسكرية واالستخباراتية 

 .27¶ ، عريضة الدعوى 10 ¶إقرار بركات 

تقاريرها التي تلقتها من لجان االستخبارات اإلقليمية لإلبالغ بإستراتيجية الرئيس األسد لقمع  الخليّةقد استخدمت و

انخرطت الحكومة السورية في قمع المتظاهرين وجماعات المتمردين  مسلّحةً بالمعلومات،. 15¶ المعارضة. إقرار بركات 

؛ تقرير 5راجع المذكرة في  قتل اآلالف أو اعتقالهم أو تعذيبهم أو اختطافهم.، وتم 28رقم  على نطاق واسع، عريضة الدعوى

ة، أُطلق عليها اسم الجيش السوري الحر، تألفت من مدنيين مسلّح. وقد أدى العنف إلى تشكيل معارضة 40-37¶¶  فورد

الصراع الدائر بين الحكومة  ، دفع2011. وبحلول نهاية عام 36¶ ومنشقين عن الجيش والحكومة السوريين. تقرير فورد 

 .32¶ ؛ تقرير كاي 85–181واسع النطاق. تقرير براون رقم  مسلّحوالجيش السوري الحر بسوريا إلى صراع 

 المستقل اإلعالم وظهوراإلعالم  قمع .ب 

بار من " بنشر األخمواطنونى قمع األنماط التقليدية لإلعالم إلى ظهور "اإلعالم المستقل" الذي قام فيه "صحفيون أدّ 

. وقد كان بابا عمرو، أحد أحياء مدينة 13-12¶¶ ؛ تقرير كاي 19-17خالل شبكات التواصل االجتماعي. إقرار صالح رقم 

. وفيه قام ناشط محلي يُدعى خالد أبو صالح )وهو اسم 6حمص، هو "قلب الحركة اإلعالمية المستقلة". راجع المذكرة في 

بتأسيس مركز بابا عمرو اإلعالمي، حيث كانوا يقومون  المواطنينعة من الصحفيين مستعار استخدمه لحماية هويته( ومجمو

بتوثيق وبّث المظاهرات التي تخرج في جميع أنحاء البالد وتعامل الحكومة معها، باستخدام خوادم إنترنت وكيلة إلخفاء 

ًءا من المعارضة الرسمية، ولم يشاركوا . هؤالء األفراد لم يكونوا جز10-7¶¶ ؛ إقرار دو 20–17¶¶ موقعهم. إقرار صالح 

 .23¶ في األعمال العدائية. إقرار صالح 

 وقد اعتبرت الحكومة السورية أن النشطاء اإلعالميين هم أكبر تهديد يواجه النظام،

 .32–30¶¶ ألنه يمكن للمتظاهرين تنظيم االحتجاجات من خالل وسائل اإلعالم. إقرار بركات  

 64–62¶¶ تقرير فورد  اشطون اإلعالميون والصحفيون أهدافًا ذات أولوية عالية.وهكذا، فقد أصبح الن 
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. وفي 14¶ (؛ إقرار أوليسيس 2012و 2011اتهم واغتياالتهم في عامي ءأمثلة على اعتقاالت الصحفيين واختفامفصالً )

" ضد بشكل يوميأوامر إلى القوات الحكومية من أجل "شن حمالت عسكرية أمنية مشتركة  الخليّة، أصدرت 2011أغسطس 

ت هذه . وقد أدّ 77-173¶¶ هون صورة سوريا في وسائل اإلعالم األجنبية والمنظمات الدولية". تقرير براون "أولئك الذين يشوّ 

. . . لالعتقال  سائل اإلعالم، "مع تعريضهمالسياسة إلى نمط وممارسة استهداف الصحفيين وغيرهم من العاملين في و

¶ تقرير فورد انظر ؛ 30¶ والتعذيب واالختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وغير ذلك من االنتهاكات". تقرير كاي 

 .14¶ ؛ إقرار أوليسيس 59

 على حي بابا عمرو ومركزه اإلعالمي الحكومة تركيز .ج 

مركًزا رئيسيًا" للثورة، و"تم تكليف أجهزة االستخبارات في حمص بقمع ، "أصبحت حمص 2011بحلول نهاية عام 

. وقد شكلت الحكومة السورية لجنةً 8¶  حركة المعارضة وإنهاء االحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة". إقرار أوليسيس

ق عليها اسم اللجنة األمنية لغرض وحيد يتمثل في تنسيق العمليات العسكرية واالستخباراتية ضد المعارضة في حمص، يُطل

)يُشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"(. العسكرية بحمص(
5

. وقد شارك أحد قادة اللجنة، وهو اللواء رفيق 9¶  نفس المصدر. 

شحادة، في تنسيق العمليات العسكرية واالستخباراتية في معركة الحرب األهلية األولى التي شهدتها البالد: حصار بابا عمرو. 

. وقد أصبح بابا عمرو نقطة محورية في الحرب بسبب "مركزه اإلعالمي 13–212¶¶ ؛ تقرير براون 24. ¶ فس المصدرن

 .25¶ الفعال للغاية". إقرار أوليسيس 

 توجيهات للجنة بعزل بابا عمرو. تقرير براون الخليّة، أصدرت 2012إلى فبراير  2011من ديسمبر 

 اك العدو واستنزافه"(؛ه. إن.مات إلى القادة العسكريين واألمنيين من أجل.تعلي الخليّة)"أصدرت  59–256¶¶  

 ولحماية .27¶ إقرار أوليسيس  فحاصر الجيش الحي، وقطع عنه االتصاالت، والكهرباء، وإمدادات الغذاء والمياه. 

 

  

                                                

 .210, 196¶¶ ؛ تقرير براون 39–37¶¶ إقرار بركات  أشرفت الخليّة على عمليات اللجنة.  5
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؛ تقرير 12¶ ؛ إقرار دو 28, 26¶¶ أنفسها والمدنيين، أنشأت مجموعات المتمردين محيطًا دفاعيًا حول الحي. نفس المصدر. 

. . . أنظمة  . وقد قصف الجيش السوري "الحي بصورة يومية بأشكال مختلفة من المدفعية، بما في ذلك54-252¶¶ براون 

)"لقد كان القصف  30–29¶¶ إقرار صالح انظر ؛ 30–29¶¶ قذائف الهاون". إقرار أوليسيس . . .  . . . و قاذفات الصواريخ

)"لقد كان القصف منتظًما، وبصفة يومية"(؛ إقرار  16¶ وةً الذي شهدته على اإلطالق. ولم يكن يتوقف"(: إقرار دو األشد قس

 -)"لقد كنا نزور هذا الحي كل يوم، وراقبنا عمليات القصف ونيران القناصة يوميًا"(. لقد بلغ العنف أشد مستوياته  20¶ نوار 

ة بالسكان"، وكان القناصة "يستهدفون األطفال الصغار والنساء وغيرهم من المدنيين ظ"كان تُقذف القنابل على مناطق مكتّ 

. وقد كان "التوّجه الرسمي للحكومة أن بابا عمرو كان مليئًا باإلرهابيين". إقرار 62-261¶¶ العّزل ويقتلونهم". تقرير براون 

رت مع المسؤولين الحكوميين السوريين حيث )وصف المحادثات التي ج 32 –27¶¶ إقرار نوار انظر ؛ 32¶  أوليسيس

 أشاروا إلى الناشطين اإلعالميين بأنهم إرهابيون(.

وقد علمت الحكومة السورية، من خالل مصادر استخباراتية، كطائرات المراقبة بدون طيار والمخبرين، أن ناشطين 

اإلنترنت، وكان الصحفيون األجانب في بابا  استعمال إعالميين قد هّربوا أجهزة إرسال تعمل باألقمار الصناعية منحتهم إمكانية

غون عن الحصار، ويحّملون مقاطع الفيديو على اإلنترنت، ويتحدثون إلى وكاالت األنباء العالمية مثل سي إن إن عمرو "يُبلّ 

 .33¶  والجزيرة". إقرار أوليسيس

II. وفاة ماري كولفين 

 سوريابماري كولفين ومهمتها في حمص  .أ 

 ماري كولفين صحفية حربية أميركية تحظى باحترام بالغ، وقد القت توقيًرالقد كانت 

 .18-16¶¶ نظير شجاعتها في اإلبالغ عن األزمات اإلنسانية الناجمة عن الحرب. إقرار كولفين  

 "لقد رأت ماري هذا األمر مهمتها في جعل العالم يدرك تأثير الحرب على المدنيين، على الرغم من المخاطر. 

 . وقد أمضت أكثر من خمسة18¶ نفس المصدر. قد نظرت إليها أيًضا من حين آلخر على أنه مهمتها التخاذ إجراء بنفسها". و 
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البريطانية، ُمغطيةً مناطق النزاع في العراق والشيشان والبلقان  ذا صنداي تايمزوعشرين عاًما في الكتابة لصالح صحيفة 

كانت حاضرةً في بغداد أثناء اندالع حرب الخليج في  .21¶ ون وليبيا. عريضة الدعوى وتيمور الشرقية وسريالنكا وسيرالي

، وأجرت مقابالت مع كل من الرئيس الليبي معمر القذافي 1992، وشهدت القصف األمريكي لطرابلس في عام 1991عام 

في إحدى عينيها في سريالنكا، اشتُهرت  . وبعد أن أصابتها قنبلة بالعمى22¶ والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. إقرار ويذرو 

. وقد حصدت كولفين عشرات الجوائز عن تقاريرها، بما في ذلك 24. ¶ نفس المصدرسوداء مميّزة.  رقعة عين قماشيةبارتداء 

(، وصحفي العام من رابطة 2012و 2009و 2000جائزة أفضل صحفي أجنبي ضمن جوائز الصحافة البريطانية )ألعوام 

(. إقرار 2000 (، وجائزة الشجاعة في الصحافة من المؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة )عام2000الصحافة األجنبية )عام 

 .ذا صنداي تايمز. وقد كانت مهمتها في سوريا هي آخر مهمة لها مع صحيفة 25¶ ؛ إقرار ويذرو 18، رقم 26¶ كولفين 

. ودخال 6¶ . إقرار كونروي 2012فبراير  13ر البريطاني بول كونروي في سافرت كولفين إلى سوريا برفقة المصوّ 

. 15¶ ؛ إقرار العمر نفس المصدريُدعى وائل فايز العمر.  مسالمالحر وشخص من البلد بمساعدة أعضاء من الجيش السوري 

نفق مائي تحت األرض  استخدموابون، وفي حمص، استغرقت رحلتهما يومين، سافرا فيها إلى حمص عبر طريق يسلكه المهرّ 

. وكان المركز اإلعالمي موجوًدا 16-15¶¶ ؛ إقرار العمر 11، 9¶¶ للوصول إلى مركز بابا عمرو اإلعالمي. إقرار كونروي 

؛ إقرار 16¶ ؛ إقرار العمر 13¶ في مبنى سكني، يوفر للصحفيين األجانب مكانًا للنوم وإعداد التقارير. إقرار كونروي 

 .20¶ أوليسيس 

فبراير، بعد يوم من وصولهما، صوت قصف عشوائي في جميع أنحاء الحي  16سمع كولفين وكونروي في يوم 

أرادت كولفين رؤية المنطقة والتحدث مع السكان المحليين.  رغم ذلك،. 17¶ ؛ إقرار العمر 14¶ إقرار كونروي  معظم اليوم.

وساعدها العمر في زيارة مخزن تحت األرض يأوي السكان المحليين ومستشفى ميداني مرتجل موجود في مبنى سكني. إقرار 

 .17¶ ؛ إقرار العمر 17–15¶¶ كونروي 
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كولفين وآخرين على الفرار من بابا أجبرت اء، شائعات عن حدوث غزو وشيك وربما هجوم بالغاز وفي ذلك المس

. وقد تمّكنت من إمالء رواية 18¶ ؛ إقرار العمر 18¶  إقرار كونروي عمرو باستخدام ذات األنفاق التي وصلوا من خاللها.

. ولم يقع غزو الُمشاع، وأرادت كولفين 19¶ رار كونروي عبر هاتف يعمل باألقمار الصناعية. إق ذا صنداي تايمزإلى صحيفة 

 ا. وعاد19¶ ؛ إقرار العمر 14العودة إلى بابا عمرو، رغم إخبارها بأن الحكومة ستجتاح الحي على األرجح. راجع المذكرة في 

قبل، فلم  المنطقة منب تزايد كثافة القصف على أنّه بسب غير، 2012فبراير  20كولفين وكونروي إلى المركز اإلعالمي في 

 .21¶ يتمكنا من استكشاف الحي. إقرار العمر 

 مشاركة الحكومة في الهجوم على مركز بابا عمرو اإلعالمي .ب 

كانت اللجنة على علم بأن الصحفيين األجانب كانوا يسافرون إلى بابا عمرو فوضعت تحديد موقع المركز اإلعالمي 

اللجنة تفيد بالعلم بدخول صحفيين أجانب  داخل، تم تعميم مذكرة 2011وفي يناير  .38-34¶¶ إقرار أوليسيس  ضمن أولوياتها.

 .36-35¶¶ نفس المصدر. إلى سوريا وحمص، وتحمل توجيهات للجيش من أجل "اتخاذ جميع التدابير الالزمة" للقبض عليهم. 

الت الصادرة من بابا عمرو. ع موقع الصحافيين، أصدر اللواء شحادة توجيهات للمخابرات باعتراض االتصاولتتبّ 

. وتم تركيب جهاز يمكنه اعتراض البث من إشارات الهواتف التي تعمل باألقمار الصناعية على سيارة 39¶ نفس المصدر. 

 .40-39¶¶ نفس المصدر. تدور حول بابا عمرو، وتم تجنيد مخبرين للتجسس على المركز اإلعالمي للتأكد من موقعه. 

، وهو "وسيط" مسؤول عن جمع ████████ ، عشية الهجوم، اتصل أحد المخبرين 2012فبراير  21وفي 

 █████████إلى المخبر،  █████ث وبعد أن تحدّ  .51¶ نفس المصدر. المعلومات االستخبارية لصالح اللجنة. 

 ████████████. 53¶ نفس المصدر. معلومات عن موقع المركز اإلعالمي.  █يلد █نأ █وأخبر █████

 طلب أن يقابله██████اللواء شحادة  ███، ████████████████"، وبعد حيٍن القائد ███
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 جهاز. وبعد االجتماع، تم تمرير المعلومات إلى قسم الكمبيوتر واإلشارات التابع ل54-53¶¶ هو والمخبر. نفس المصدر. 

. وفي 58¶ نفس المصدر. السوري، للتحقق من الموقع المزعوم للمركز اإلعالمي مع منشأ البث المعتَرض.  الجيش مخابرات

، بثّت كولفين مقابالت حية . وفي تلك الليلة60¶ نفس المصدر. بأنه كان هناك بث "من نفس الموقع".  ███وقت الحق، أُبلغ 

 .14¶ لقناة الرابعة البريطانية. إقرار ويذرو من داخل بابا عمرو إلى قنوات بي بي سي وسي إن إن وا

 الهجوم على مركز بابا عمرو اإلعالمي .ج 

هما العمر على صوت سلسلة من االنفجارات. مرشد، استيقظت كولفين وكونروي و2012فبراير  22في صبيحة يوم 

ي المعتاد الذي كان متفّرقًا من كونروي والعمر أن القصف كان مختلفًا عن القصف اليوم لّ . وأدرك ك22¶ إقرار كونروي 

بطبيعته وفي موجات؛ فقد تمركز هذا القصف في منطقة واحدة وكان له نمط يمكن التعرف عليه كتقنية مدفعية الستهداف موقع 

)"لقد عرفته كأحد أساليب االستهداف  23¶ ؛ إقرار العمر 24-23¶¶ نفس المصدر. محدد، يُطلق عليه اسم "التقويس". 

ي تعلمتها في الجيش ]السوري[: فقد تدربنا على توجيه وابل من النيران على هدف محدد وتصحيح المسار بين هذه المدفعية الت

الدفعات من الوابل حتى إصابة الهدف بنجاح"(. كما أحدثت الصواريخ صوت صفير أدرك العمر أنه الصوت الصادر عن 

 .24¶ الصواريخ التي يستخدمها الجيش السوري. إقرار العمر 

  وأثناء هجوم الصواريخ، ركض الصحفيون والناشطون إلخالء عبر القاعة األمامية للمركز اإلعالمي.

 المبنى ثم عبر الشارع ردهة. وتمت عملية اإلخالء في أزواج؛ إذ كان كل زوج يركض أوالً إلى 25. ¶ نفس المصدر 

 من العمر وكولفين والمصور الفرنسي ريمي . أمسك كلّ 26¶ نفس المصدر. ه ملجأ تحت األرض. لباتجاه مبنى  

 أوشليك أيدي بعضهم البعض، في انتظار دورهم، ولكن ألنهم مجموعة من ثالثة، فقد فصل عنهم العمر. 

 سريًعا من المبنى. ولكن قبل أن يتمكنا من خروج. بدأت كولفين وأوشليك ال27¶ نفس المصدر.  

 . وقد27¶ ى انفجاره إلى مصرعهما. إقرار كونروي أدّ ذلك، ضرب صاروخ واجهة المركز اإلعالمي، و 
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بسبب موجة الصدم. إقرار كونروي  ،رإديث بوفيي أخرى ةكونروي والعمر وصحفي -أُصيب من لم يكن في مقدمة المبنى 

 .28¶ ؛ إقرار العمر 26 ¶

قف القصف أخيًرا، والتقط . وتو27-25¶¶ استمرت نيران المدفعية القادمة ألكثر من سبعة عشر دقيقة. إقرار دو 

رة خافيير إسبينوزا روبلز )وهو صحفي إسباني كان قد وصل إلى الملجأ عبر الشارع( صورةً لواجهة المركز اإلعالمي المدمّ 

، الملحق أ. صالح، وهو عضو مؤسس للمركز اإلعالمي كان في مبنى 19¶ تُظهر الدمار الكامل الذي لحق به. إقرار روبلز 

بعد فترة قصيرة وأملى مالحظاته لمصّور يلتقط الصور لجثتي كولفين وأوشليك ُملقَتين بين وصل مجاور أثناء وقوع الهجوم، 

قل الناجون، كونروي وبوفييه والعمر، إلى عيادة ميدانية مؤقتة لتلقي العالج. إقرار . ونُ 39-38¶¶  األنقاض. إقرار صالح

. وفي نهاية المطاف، تمكنوا من مغادرة البالد بمساعدة الجيش السوري الحر. إقرار روبلز 31¶ ؛ إقرار كونروي 22¶ روبلز 

 .33-32¶¶ ؛ إقرار كونروي 24¶ 

 ماحتفال مسؤولي الحكومة السورية بالهجو .د 

بعد الهجوم، اجتمع قائد أمن حمص اللواء شحادة بمجموعة من ضباط الجيش والمخابرات لالحتفال بنجاحهم في 

نفس . وشكرهم شحادة وهنأهم، وشربوا نخب نجاح العملية. 62¶ تحديد موقع المركز اإلعالمي ومهاجمته. إقرار أوليسيس 

كولفين، إذ قال شحادة: "كانت ماري كولفين كلبًا وهي اآلن ميتة، . وقد تحدثوا على نحٍو خاص عن وفاة 65-63¶¶ المصدر. 

قائد الفرقة ماهر األسد، شقيق الرئيس و ██████████. 65¶ نفس المصدر. دعوا األميركيين يساعدونها اآلن". 

ز شحادة بعدها ترقيةً . وحا66¶ نفس المصدر. الجيش السوري، قد منحه سيارةً جديدةً مكافأةً له على نجاح الهجوم.  في الرابعة

 .67¶ نفس المصدر. السوري.  الجيش وُعيِّن رئيس جهاز مخابرات
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III. ىالدعو إجراءات 

مؤكدين أّن المدعى عليها ارتكبت جريمة قتل خارج نطاق  2016يوليو  9هذه القضية ضد سوريا في  المّدعونرفع 

امين وخوض العديد . وبعد ُمضّي ما يقرب من ع91-81¶¶ القضاء انتهاًكا لقانون الحصانة السيادية األجنبية. عريضة الدعوى 

وقد سّجل كاتب المحكمة تخلفًا عن الحضور  .إفادة التبليغانظر لتبليغ. إثبات ا المّدعونم تبليغ المدعى عليها، قدّ من المحاوالت ل

الستصدار  المّدعونتحرك  2018مارس  22تسجيل التخلف عن الحضور. وفي انظر . 2017يوليو  11ضد المدعى عليها في 

 [.42إصدار حكم غيابي ]حافظة المستندات رقم  طلبحكم غيابي. راجع 

 معيار المراجعة

)أ( من القواعد االتحادية لإلجراءات المدنية على أنّه يجب على كاتب المحكمة تسجيل تخلف طرف 55المادة تنص 

عن الحضور "حين ال يرفع الطرف المطلوب إصدار حكم بانتصاف تأكيدي ضده التماًسا أو يقدم دفاًعا بأي صورة، ويظهر 

 عدم قيامه بذلك بإفادة أو غير ذلك".

نات السيادية األجنبية، فإنه ال يجوز للمحكمة أن تُصدر حكًما غيابيًا ضد دولة أجنبية "ما لم وبموجب قانون الحصا

)هـ(؛ 1608من القانون األمريكي القسم  28رضية للمحكمة". الباب يُثبت المدعي مطالبته أو حقه في االنتصاف بتقديم أدلة مُ 

)دائرة مقاطعة  1047، 1044راسل الفيدرالي، السلسلة الثالثة الم 774، هان كيم ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

( )"عندما ال تمثُل الدولة المدعى عليها أمام المحكمة ويسعى المدعي إلى إصدار حكم غيابي، فإن قانون 2014كولومبيا 

مدعي تقديمها، غير متطلٍِّب إال الحصانة السيادية األجنبية يترك األمر للمحكمة كي تحدد بدقة كم وماهية األدلة التي يجب على ال

رضية للمحكمة"(. ويكون الحكم الغيابي بموجب قانون الحصانة السيادية األجنبية مطابقًا لمعيار إصدار األحكام أن تكون "مُ 

 328، هيل ضد جمهورية العراق)د( من القواعد االتحادية لإلجراءات المدنية. 55الغيابية ضد الواليات المتحدة بموجب المادة 

، 1487-94(، اقتباًسا من التقرير المحلي رقم 2003)دائرة مقاطعة كولومبيا  683، 680المراسل الفيدرالي، السلسلة الثالثة 

 .U.S.C.C.A.N. 6604، 6625 1976الُمعادة طباعته في  على النحو (،1976) 26في 

 ، فيجب على المحكمة أن تدرس بعنايةوبالنظر إلى اعتبارات الحصانة السيادية التي تتعلق رغم ذلك بالتغيّب

 "قد ال تقبل دون شك ادعاءات المدعي غير المدعومة باعتبارها صحيحةً". ادعاءات المدعي و 

 الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية 845، ريد ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
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الملحق  750، الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةبريكموث ضد (، استشهاًدا 2012)محكمة مقاطعة كولومبيا  211، 204

(. وفي اإلجراءات الغيابية بموجب قانون الحصانة 2010)محكمة مقاطعة كولومبيا  171، 163الفيدرالي، السلسلة الثانية 

، ة اإليرانيةسبنسر ضد الجمهورية اإلسالميالسيادية األجنبية، يجوز للمدعي تقديم إثبات من خالل الشهادة والوثائق واإلفادات 

ببليس ضد الجمهورية (، استشهاًدا 2013)محكمة مقاطعة كولومبيا  109، 108الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  922

 (.2006 )محكمة مقاطعة كولومبيا 53، 40الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  459، اإلسالمية اإليرانية

 التحليل

I. مدعي بموجب قانون الحصانة السيادية األجنبيةللمحكمة اختصاص قضائي على دعاوى ال. 

إثبات أن للمحكمة اختصاًصا قضائيًا للنظر في مطالباتهم وأن سوريا ال تتمتع بحصانة  المّدعينفي البداية، يجب على 

حصول ، هو "األساس الوحيد لل1611–1602األقسام  28قانون الحصانة السيادية األجنبية،  تحميها من المالحقة القضائية.

الواليات  488، جمهورية األرجنتين ضد شركة أميرادا هيس شيبينغعلى االختصاص القضائي على دولة أجنبية في محاكمنا". 

انظر (. وتتمتع الدولة األجنبية في العادة بحصانة من االختصاص القضائي في المحاكم األمريكية. 1989) 434، 428المتحدة 

. ولكن قد يكون االختصاص الموضوعي موجوًدا إذا وقع سلوك المدعى عليه 1604من القانون األمريكي، القسم  28الباب 

)أ(. وإذا لم تكن 1330من القانون األمريكي، القسم  28؛ الباب انظر نفس المصدرضمن أحد االستثناءات القانونية للحصانة. 

يجوز للمدعي تقرير اختصاص قضائي شخصي على المدعى عليه في حال تنفيذ المدعي الدولة األجنبية تتمتع بالحصانة، فإنه 

)ب(. وهنا، يقع 1330من القانون األمريكي، القسم  28الباب انظر . 1608من القانون األمريكي، القسم  28للتبليغ وفقًا للباب 

)أ(، وقد قرر 1605على النحو المبين في القسم  سلوك المدعى عليه في إطار استثناء "الدولة الراعية لإلرهاب" من الحصانة

 )أ(.1605من القانون األمريكي، القسم  28الباب انظر اختصاًصا قضائيًا شخصيًا من خالل التبليغ.  المّدعون

 االختصاص القضائي الموضوعي .أ 

ختصاص القضائي بموجب قانون الحصانة السيادية األجنبية، "تتمتع الدولة األجنبية بالحصانة افتراضيًا من اال

للمحاكم األمريكية؛ ما لم ينطبق استثناء معين أو تفتقر المحكمة الفيدرالية إلى االختصاص القضائي الموضوعي بشأن الدعوى 

 (. 1993) 355، 349من القانون األمريكي،  507، الباب المملكة العربية السعودية ضد نيلسونضد الدولة األجنبية". 

 لقضائي الموضوعي يخضع لوجود استثناء من الحصانة السيادية األجنبية،"نظًرا ألن االختصاص ا
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. . . حتى لو لم تسجل الدولة األجنبية مثوالً أمام المحكمة لتأكيد الدفاع عن الحصانة، فيجب على محكمة المقاطعة تقرير عدم 

 65، 52الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  700، فالور ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةتوفر الحصانة بموجب القانون". 

من القانون األمريكي  461، الباب فيرليندن بي في ضد البنك المركزي النيجيري(، اقتباًسا من 2010)محكمة مقاطعة كولومبيا 

 (.1983) 20رقم  495، 480

 :ينص استثناء اإلرهاب من حصانة قانون الحصانة السيادية األجنبية على ما يلي

. . . التي تُطلب فيها  "ال تتمتع الدولة األجنبية بالحصانة من االختصاص القضائي للمحاكم األمريكية

تعويضات مالية ضد الدولة األجنبية بسبب حدوث إصابة شخصية أو وفاة نتيجة تعذيب أو قتل خارج نطاق 

يذ هذا الفعل إذا قام بهذا الفعل أو القضاء أو تخريب طائرات أو أخذ رهائن أو تقديم دعم مادي أو موارد لتنف

قدم الدعم المادي أو الموارد له مسؤول أو موظف أو وكيل لدى هذه الدولة األجنبية أثناء عمله في منصبه 

 أو وظيفته أو وكالته".

قد أثبتوا كل هذه العناصر، فإن المحكمة ترى أن  المّدعين(. نظًرا ألن 1)أ() 1605من القانون األمريكي، القسم  28الباب 

 سوريا ال تتمتع بحصانة تحميها من المالحقة القضائية.

هذه القضية ضد الجمهورية العربية السورية، وهي دولة أجنبية، للحصول على تعويضات مالية  المّدعونأوالً، يرفع 

أن المدعى عليها ارتكبت جريمة قتل خارج نطاق  المّدعونم . ثانيًا، يزع32–31عريضة الدعوى في انظر عن وفاة كولفين. 

القضاء حين شنت هجوًما مدفعيًا على مركز بابا عمرو اإلعالمي مع علمها بأنه يضم صحفيين أجانب. عريضة الدعوى 

¶¶ 84-85. 

لمقدمة بموجب قانون وال تتطلب المطالبات ا بشكل كاٍف أن المدعى عليها قد تسببت في الهجوم. المّدعونثالثًا، أثبت 

انظر بخصوص قضية اإلرهاب المرفوعة ضد الجمهورية اإلسالمية الحصانة السيادية األجنبية التسبيب باستخدام "لوال". 

(. وعند تفسير أحد األحكام الواردة 2009)محكمة مقاطعة كولومبيا  42، 31الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  659، اإليرانية

انة السيادية األجنبية، تبين لدائرة مقاطعة كولومبيا أن عنصر التسبيب "يتطلب فقط عرًضا للسبب المباشر". في قانون الحص

)دائرة  1128، 1123المراسل الفيدرالي، السلسلة الثالثة  376، كيلبورن ضد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية

جروبارت إنك ضد شركة جريت ليكس للحفر تحت الماء وإنشاء األرصفة . B جيروم(، اقتباًسا من 2004مقاطعة كولومبيا 

(. "يوجد سبب مباشر طالما أن هناك عالقة معقولة بين 1995) 38–536، 527األمريكي  القانونمن  513، الباب البحرية

 ،اإلسالمية اإليرانيةبروير ضد الجمهورية فعل أو إغفال من جانب المدعى عليه واألضرار التي عانى منها المدعي". 
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، المراسل 376، كيلبورن(، اقتباًسا من 2009)محكمة مقاطعة كولومبيا  54، 43الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  664

في هذه القضية إقرارات مستقاة من أفراد لديهم معرفة شخصية  المّدعون. وقد قدم 29–1128الفيدرالي، السلسلة الثالثة في 

. وهم يُجزمون بركات ، إقرار أوليسيس؛ إقرارانظر بصفةٍ عامةلي للحكومة السورية أثناء وقوع الهجوم المعني. بالعمل الداخ

ون من حي بابا عمرو، إذ تبنت سياسة قمع شديد لوسائل بأن الحكومة السورية كانت على علم بأن الصحفيين األجانب كانوا يبثّ 

. وقد كشفت الحكومة 39-38¶¶ ؛ إقرار بركات 38–33¶¶ اإلعالم وحاصرت المدينة بسياج عسكري. إقرار أوليسيس 

السورية عن موقع المركز اإلعالمي من خالل المخبرين، وشنت هجوًما مدفعيًا في وقٍت كان فيه صحفيون أجانب موجودين 

انظر بشكل كاٍف بالتسبيب واإلصابة.  المّدعون زعم. ولذلك فقد 62-51¶¶ بالداخل، مما أدى إلى مقتل كولفين. إقرار أوليسيس 

د قانون الحصانة السيادية األجنبية عنصر اإلصابة الشخصية أو )"ال يقيّ  66الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  700، فالور

ض لها المدعي بصورٍة مباشرة؛ وإنما يجب أن تكون هذه اإلصابة أو الوفاة مجرد أساس اة التي تعرّ الوفاة باإلصابة أو الوف

 لدعوى بالمطالبة بتعويضات مالية"(.

قد أثبتوا بشكٍل كاٍف انطباق استثناء اإلرهاب من قانون الحصانة السيادية األجنبية، فال يحق  المّدعينونظًرا ألن 

 نة سيادية، وتتمتع هذه المحكمة باختصاص قضائي موضوعي على القضية.للمدعى عليها التمتع بحصا

 شروط إضافية بموجب قانون الحصانة السيادية األجنبية .ب 

يسرد قانون الحصانة السيادية األجنبية مجموعة من الشروط اإلضافية التي يجب استيفاؤها قبل أن تسمع أي محكمة 

 دولة األجنبية على أنها "دولة راعية لإلرهاب في وقت وقوع الفعل" مما ( يجب تصنيف ال1مقاطعة فيدرالية الدعوى: )

 ة أو مسلّح( يجب أن يكون "المدعي أو الضحية" "مواطنًا أمريكيًا" أو عضًوا في القوات ال2أدى إلى رفع المطالبة، )

 فرصة معقولة ( يجب أن يكون المدعي قد أتاح "للدولة األجنبية3موظفًا حكوميًا في وقت وقوع الفعل، )
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انظر محمدي (؛ 2أ)أ()1605من القانون األمريكي، القسم  28للتحكيم في المطالبة وفقًا لقواعد التحكيم الدولية المقبولة". الباب 

 (.2015)دائرة مقاطعة كولومبيا  14، 9الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة،  782، ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

ف قانون الحصانة السيادية األجنبية "الدولة الراعية لإلرهاب" بأنها "الدولة التي حددت  بندبالفيما يتعلق  األول، يعرِّ

من القانون  28الباب  حكومة قدمت الدعم مراًرا وتكراًرا ألعمال اإلرهاب الدولي". . . . وزارة الخارجية حكومتها بأنها

من  15الباب  انظر. 1979ديسمبر  29وريا على أنها دولة راعية لإلرهاب منذ وقد ُصنِّفت س (.6أ)ح()1605األمريكي، القسم 

 ، وزارة الخارجية األمريكية،الدول الراعية لإلرهاب(؛ 013( )2)أ()742.9قانون اللوائح الفيدرالية، القسم 

https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm  :(.0182ديسمبر  11)تاريخ آخر زيارة 

مدين بالوالء  . ..  أي شخص . ..  ثانيًا، "المواطن األمريكي" يُقصد به "أي مواطن من مواطني الواليات المتحدة أو

(. وفي هذه القضية، فإن 5أ)ح()1605القسم  (؛22)1101من القانون األمريكي، القسم  8الباب  الدائم للواليات المتحدة".

 .3–2والمتوفية مواطنون أمريكيون. راجع المذكرة في  المّدعين

التحكيم مع سوريا وفقًا لقواعد التحكيم الدولية. اقتراح التحكيم ]حافظة المستندات  المّدعونوأخيًرا، فقد اقترح 

(، 2017مارس  1، قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم )4انظر قواعد التحكيم: المادة [؛ 2 رقم

arbitration-of-services/arbitration/rules-resolution-https://iccwbo.org/disputeانظر أيًضا سيمبسون ضد  ؛

)دائرة مقاطعة كولومبيا  234، 230المراسل الفيدرالي، السلسلة الثالثة  326، االشتراكية" اهيرية العربية الليبية الشعبيةالجم

( )مع األخذ في االعتبار أن قانون الحصانة السيادية األجنبية "ال يتطلب أي نموذج معين القتراح التحكيم، وإنما ببساطة 2003

 تمديد فرصة معقولة"(.

 ختصاص القضائي الشخصياال .ج 

)ب(، "يسري االختصاص القضائي الشخصي على الدولة األجنبية 1330من القانون األمريكي، القسم  28بموجب الباب 

 فيما يتعلق بجميع مطالبات التعويض التي تخضع لالختصاص القضائي لمحاكم المقاطعة بموجب القسم الفرعي )أ( متى تم

  

https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/
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من هذا العنوان." 1608التبليغ بموجب القسم 
باروت )أ(". 1608تطلب دائرة مقاطعة كولومبيا "التزاًما صارًما بأحكام القسم   6

 (.2015)دائرة مقاطعة كولومبيا  27، 26المراسل الفيدرالي، السلسلة الثالثة  785، ضد سفارة زامبيا

يا ليست طرفًا في أي "معاهدة (، فإن سور1)أ()1608القسم انظر بسبب عدم وجود "تدابير خاصة" بين األطراف، 

انظر يوًما،  30من التبليغ في غضون  المّدعون(، ولم يتمكن 2)أ()1608القسم انظر دولية متعلقة بتقديم الوثائق القضائية،" 

إلى إرسال إعالنات الدعاوى والشكاوى وإخطارات الدعاوى عبر القنوات الدبلوماسية  المّدعون(، فقد سعى 3)أ()1608القسم 

[ 21]حافظة المستندات رقم  2016أكتوبر  28تقرير الحالة، انظر (. 4)أ()1608سب الموضح في القسم بح

("28/10/16 SR") ¶ 5. 

 ، أرسل كاتب المحكمة نسختين من إعالنات الدعاوى والشكاوى 2016سبتمبر  27في 

 إلى مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية. شهادة اإلرسال ]حافظة  ترجماتوإخطارات الدعاوى وال

 وقد وصل الطرد في نهاية المطاف إلى سفارة .SR ¶ 6 28/10/16انظر أيًضا [؛ 20المستندات رقم 

  

                                                

 )أ(، ثمة أربع طرق للتبليغ عن دولة أجنبية، هي:1608من القانون األمريكي، القسم  28بموجب الباب   6

(عن طريق تسليم نسخة من إعالنات الدعاوى والشكوى بما يتوافق مع أي تدابير خاصة معنية بالتبليغ 1) 

 بين المدعي والدولة األجنبية أو اإلدارة الفرعية السياسية؛

(إذا لم تكن هناك أي تدابير خاصة، فعن طريق تسليم نسخة من إعالنات الدعاوى والشكوى بما يتوافق 2) 

 ولية سارية بشأن تقديم الوثائق القضائية؛مع معاهدة د

(، فعن طريق إرسال نسخة من إعالنات الدعاوى 2( أو )1(إذا تعذر التبليغ بموجب نصوص الفقرة )3) 

والشكوى وإخطار الدعوى، مرفقة بترجمة لكل نسخة إلى اللغة الرسمية للدولة األجنبية، عن طريق أي 

اًل موقًعا، يوجهها كاتب المحكمة ويسلمها إلى مقر وزارة خارجية شكل من أشكال البريد التي تتطلب إيصا

 الدولة األجنبية المعنية؛

(، فعن طريق إرسال نسختين من إعالنات 3يوًما بموجب الفقرة ) 30(إذا تعذر التبليغ في غضون 4) 

جنبية، عن الدعاوى والشكوى وإخطار الدعوى، مرفقة بترجمة لكل نسخة إلى اللغة الرسمية للدولة األ

طريق أي شكل من أشكال البريد التي تتطلب إيصااًل موقًعا، يوجهها كاتب المحكمة ويسلمها إلى وزير 

ويُرسل الوزير نسخة  -الخارجية في واشنطن بمقاطعة كولومبيا، لعناية مدير الخدمات القنصلية الخاصة 

سل إلى كاتب المحكمة نسخة موثّقة من من المستندات عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدولة األجنبية وير

 اإلخطار الدبلوماسي الذي يوضح موعد إرسال المستندات.
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جمهورية تشيكيا
فبراير  6. وفي 2[ ¶ 22]حافظة المستندات رقم  2016ديسمبر  28في دمشق بسوريا. تقرير الحالة،  7

الطرد إلى وزارة الخارجية السورية، وبهذا فقد تم التبليغ. إعادة إفادة التبليغ ]حافظة المستندات  تشيكيا، أرسلت سفارة 2017

. ومن ثم، فحيث إن التبليغ قد تم وفقًا للقسم 4إفادة التبليغ في انظر فادة. على التبليغ بتقديم إ المّدعون. وقد أكد 5[ ¶ 25رقم 

 )ب(.1330من القانون األمريكي، القسم  28(، فإن للمحكمة اختصاًصا قضائيًا شخصيًا على سوريا. الباب 4)أ()1608

لى مطالبتهم وأنه يمكن للمحكمة قد استوفوا الشروط الالزمة إلثبات أنه يجوز للحكمة االستماع إ المّدعونوبذلك يكون 

إلصدار حكم غيابي. المّدعينطلب المتابعة على أساس 
8
  

II.  بإصدار حكم غيابي بسبب نجاحهم في إثبات المسؤولية بتقديم دليل ُمرٍض  المّدعينطلب المحكمة تقبل سوف

 إلى المحكمة.

ال يجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة أجنبية "ما لم يُثبت المدعي مطالبته أو حقه في االنتصاف بتقديم دليل ُمرٍض 

المراسل الفيدرالي، السلسلة الثالثة في  774، هان كيم)هـ(؛ 1608من القانون األمريكي، القسم  28إلى المحكمة". الباب 

. بأدلة موثّقة ومشفوعة بإفادة". .ت الوقائعية المقّررة للمدعين إذا كانت مدعومة.. يجوز للمحكمة االستناد إلى "االدعاءا1047

، الطرق الفيدرالية الدولية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، اقتباًسا من 59الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  700، فالور

 (.2001مة مقاطعة كولومبيا )محك 4رقم  252، 248الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  131

( "حال تعرضهم 2) ( "المواطنين األمريكيين"1أ)ج(، تكون الدولة األجنبية مسؤولة عن )1605بموجب القسم 

التعرض للتعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء أو تخريب الطائرات أو أخذ الرهائن "( 4([ إثر" )3إلصابة شخصية أو وفاتهم ]

 (6( الذي ترتكبه "تلك الدولة األجنبية أو مسؤول أو موظف أو وكيل لديها" )5) موارد لهذا الفعل،"أو تقديم دعم جوهري أو 

  

                                                

]حافظة  2016ديسمبر  28مصالح الواليات المتحدة األمريكية في سوريا. تقرير الحالة،  تشيكياتمثل جمهورية   7

 .2[ ¶ 22المستندات رقم 

أ تواجه فترة تقادم قوامها عشر 1605يع القضايا المرفوعة بموجب القسم تقع القضية أيًضا في نطاق فترة التقادم. وجم  8

أ)ب(. 1605من القانون األمريكي، القسم  28سنوات، يبدأ احتسابها اعتباًرا من التاريخ الذي يظهر فيه سبب الدعوى. الباب 

 لمحدد.، وبهذا فإن هذه القضية ال زالت في اإلطار الزمني ا2012فبراير  22وقع الهجوم في 
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"التي يجوز للمحاكم األمريكية االحتفاظ باالختصاص القضائي عليها بموجب هذا القسم المتعلق بالتعويضات المالية". الباب 

 (. ويرد أدناه وصف هذه العناصر بمزيد من التفصيل.1و)أ()أ)ج( 1605من القانون األمريكية، القسمان  28

 مواطنون أمريكيون. المّدعون .أ 

مواطنون أمريكيون ألنهم يحملون الجنسية األمريكية، شأنهم في ذلك  المّدعين، فإن جميع 16بحسب المبين أعاله في 

 .20, 19¶¶ شأن المتوفاة. عريضة الدعوى 

 لفين.تسبب المدعى عليها في موت ماري كو .ب 

، فقد نسقت سوريا هجوًما مخططًا له بعناية ونفّذته على مركز بابا عمرو أعالهأ .Iبحسب الموضح في الجزء 

 . ونتيجةً لذلك الهجوم، فقد قُتلت ماري كولفين.62-50¶¶ اإلعالمي. إقرار أوليسيس 

فإنهما يتطلبان من  ... ويًامن ذلك، بشكل قانوني، سبب دعوى فيدرالي "عند استعراضهما س 3و 2شّكل العنصران 

الملحق  700، فالورنظرية المسؤولية التي بموجبها تسبب المدعى عليهم في اإلصابة أو الوفاة الناجمة".  إثبات المّدعين

سواًء أكانوا يسعون إلى الحصول على  -أ من الدعوى 1605في القسم  المّدعين. "يجب على 73الفيدرالي، السلسة الثانية في 

أن يوضحوا مبررات هذه التعويضات، بصفٍة عامة عبر  -أيًضا  عطل وضرر فقط أو يطالبون بتعويضات عقابيةتعويضات 

 .76-175الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  750، ريكموسمنظور المسؤولية المدنية عن الضرر". 

. 95-92¶¶ للتعويض، هما: القتل الخطأ وإحداث اضطراب عاطفي متعمد. عريضة الدعوى  نظريتين المّدعونيقدم 

ونظًرا ألن المسبب الفيدرالي للدعوة الناشئ بموجب قانون الحصانة السيادية األجنبية ال يقدم أي توجيهات بشأن األسس 

الحصول على تعويضات، فقد طبقت المحكمة "المبادئ العامة لقانون  في المّدعينالواقعية المتعلقة بمسؤولية تحديد حق 

الضرر،" بداًل من أي قانون محلي بعينه، مما "يوجه القضاة الفدراليين في الواقع بالبحث عن القانون ذي الصلة، وليس 

)محكمة مقاطعة  24، 20انية الملحق الفيدرالي، السلسلة الث 659، الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةضد  تركة هيزرإعداده". 

 المراسل الفيدرالي، السلسة  315، س ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةيبيت(، اقتباًسا من 2009كولومبيا 

 (. ووفقًا لهذا التوجيه، فإن المحاكم في هذه المقاطعة "قد بحثت2003)دائرة مقاطعة كولومبيا  333، 325الثالثة 

 قانون محلي متعلق بقرارات أو أطروحات قانونية أو تكرارات النصوص " من أجلفي الغالب في مصادر مثل  
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الملحق الفيدرالي،  700، انظر فالور؛ 24الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية في  659، هيسرالتوصل إلى القانون ذي الصلة. 

 بشأن المسؤولية عبر هذا المنظور. المّدعين. وسوف تحلّل المحكمة نظريات 76السلسة الثانية في 

i. القتل الخطأ 

أ من 1605. وبموجب القسم 92¶ بالتعويض استناًدا إلى نظرية القتل الخطأ. عريضة الدعوى  المّدعينيطالب جميع 

عطل وضرر قانون الحصانة السيادية األجنبية، يحق للورثة الشرعيين والمستفيدين من تركة المتوفي الحصول على تعويضات 

)محكمة مقاطعة كولومبيا  27، 1الملحق الفيدرالي،  999، انظر فالتو ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةعن القتل الخطأ. 

 .78الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية في  700، فالور(؛ 1998

كولفين وكريستوفر -ياكاثلين كولفين، بالنيابة عن نفسها وعن القاصر إل إيه سي وجاستين أرا المّدعونوهنا، يُقيم 

كولفين دعوى بصفتهم الورثة الشرعيين والمستفيدين من تركة ماري كولفين، ويطالبون بتعويض عن الموت المبكر -أرايا 

، فإن القتل خارج نطاق القضاء يكون قتالً خطأً بموجب القسم المّدعين. وبحسب مذكرة 21-19¶¶ لكولفين. عريضة الدعوى 

 أ:1605

بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء أو المساعدة  -أ 1605األعمال اإلرهابية بموجب القسم  من البديهي أن

أ تكون حسب 1605يُعد، بحسب التعريف، قتالً خطأً. وأي وفاة تنجم عن عمل إرهابي بموجب القسم  -عليه 

الخطأ مناسبًا. ومن  األصول قتالً خطأً، ويكون سعي المدعي للحصول على تعويض استناًدا إلى نظرية القتل

ثم، فمتى كانت دولة أجنبية أو جهة/جهاز تابع لها مسؤوالً عن قتل خارج نطاق القضاء أو تقديم مساعدة 

. . . قانون  عليه، فقد تتحمل المسؤولية عن األضرار االقتصادية التي تلحق بورثة المتوفين بموجب

 الحصانة السيادية األجنبية.

)محكمة مقاطعة  18، في * cv-508 (RCL), 2017 WL 2399454-12 رقم، المية اإليرانيةشوهام ضد الجمهورية اإلس

في الجزء  أدناه(. وعليه، فيجوز للمدعين الحصول على تعويضات بموجب نظرية القتل الخطأ. وترد 2017يونيو  1كولومبيا 

III. رية القتل الخطأ.بحسب نظ المّدعونأ مناقشة التعويضات الفعلية التي يسعى للحصول عليها 

ii. إحداث اضطراب عاطفي متعمد 

أكدت المدعية كاثلين كولفين على إحداث اضطراب عاطفي متعمد كنظرية للحصول على تعويض. عريضة الدعوى 

( كان 2( كانت قد تورطت في سلوك متطرف ومتهور، )1. وقد تتحمل سوريا المسؤولية بموجب هذه المطالبة إذا: )93-95¶¶ 

 ( ألحد4( مما تسبب عن قصد أو استهتار في اضطراب عاطفي حاد، )3شخٍص أو أشخاص خالف المدعية، )موجهًا إلى 
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( من تكرار النص )الثاني( على األضرار؛ 1)46أفراد األسرة المقربين الذين كانوا حاضرين أثناء ارتكاب هذا السلوك. القسم 

المحاكم الفيدرالية في قانون الحصانة السيادية قبلت )لقد  333ثالثة في المراسل الفيدرالي، السلسلة ال 315، انظر أيًضا بييتس

عن القانون العام للدولة المعني نيابة باعتباره مسؤولية مدنية من تكرار النص )الثاني(  46األجنبية وقضايا تعديل فالتو القسم 

المراسل الفيدرالي، السلسلة  315، بيتس. بإحداث اضطراب عاطفي متعمد"(. يشار إلى الشرط الرابع باسم "شرط الحضور"

 .333الثالثة في 

، هي األعمال المتطرفة والوحشية والتي تستهدف إحداث أقصى درجات طبيعتها"األعمال اإلرهابية، بحكم 

ة )محكم 22، 8الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  667، بلكين ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةاالضطراب العاطفي". 

، 78الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  201، بستيثيم ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية(، استشهاًدا 2009مقاطعة كولومبيا 

(. وبذلك يكون العنصر األول قد ترسخ بسهولة. ثانيًا، لقد كان الهجوم موجهًا إلى المتوفاة، 2002)محكمة مقاطعة كولومبيا  89

 ، وهو ما يفي بالعنصر الثاني.المّدعينى ماري كولفين، وليس إل

ثالثًا، لقد نفّذت سوريا عن عمد هجوًما تسبب في اضطراب عاطفي حاد للمدعية كاثلين كولفين. وفي إقرارها 

، تصف كاثلين األسى الذي عانته منذ فقدها شقيقتها بقدر كبير من التفصيل.المحلف
إذ تتحدث عن قضاء لياٍل طويلة بال نوم،  9

¶¶ أطفالها، واأللم النفسي الناجم عن فقدان الشخص األقرب إليها من بين كل أفراد أسرتها. إقرار كولفين  سالمةوالقلق على 

. وحتى اآلن، رغم مرور ست سنوات، ال تستطيع كاثلين التحدث عن مقتل كولفين إال وتفيض دموعها حزنًا عليها، 45-50

. ومما زاد من اعتصارها ألًما أن كثّفت وسائل اإلعالم من 53¶ نفس المصدر. ، وهي تفكر فيها كل يوم. 12¶ نفس المصدر

. فقد تعرضت كاثلين وأطفالها لصور كثيرة لجثة كولفين، وقد اضطّرت 50¶ نفس المصدر. تغطية وفاة كولفين والهجوم. 

كل ذلك، بصورة جلية، وقد تسبب نفس المصدر. كاثلين إلدارة التجهيزات الصعبة المرتبطة بتحديد موقع جثمان كولفين ونقله. 

 في معاناة كاثلين من اضطراب عاطفي حاد.

  

                                                

، عند تقييم أدناهب، .iiiتناقش المحكمة االضطراب العاطفي الذي تعاني منه كاثلين بمزيد من التفاصيل في الجزء   9

 التعويضات العاطفية.
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رابًعا، بما أن المدعية كاثلين كولفين هي شقيقة ماري كولفين،
جينكو ضد فإنها أحد "أفراد األسرة المقربين".  10

( 2001طعة كولومبيا )محكمة مقا 8رقم  36، 27الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  154، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 659، انظر أيًضا هيسر)تعريف مصطلح أفراد األسرة المقربين ليعني "الزوج/الزوجة، والوالدين، واألشقاء، واألطفال"(؛ 

 .28الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية في 

يعني عدم قدرة  وأخيًرا، فرغم عدم وجود أقارب كولفين بصفة شخصية في الموقع وقت وقوع الهجوم، إال أن ذلك ال

كاثلين على استيفاء شرط الحضور. وقد اتفق المعلقون على تكرار النص على أنه "إذا كان سلوك المدعى عليه شائنًا بما يكفي 

ويعمد به إلى إحداث إيذاء عاطفي حاد لشخص غير موجود، فإنه ال توجد أي قاعدة أو أي سبب منطقي جوهري أو سياسة 

(. وكما أوضحت محكمة 2018من قانون األضرار )اإلصدار الثاني  389". دان بي دوبس، القسم تحول دون تحمل المسؤولية

أخرى في هذه المقاطعة، فإن "اإلرهاب، بصفة خاصة من بين جميع أنواع األعمال الضارة من حيث أساليبه وأهدافه 

. ومن ثم فال حاجة لكون 27لسة الثانية في الملحق الفيدرالي، الس 659، هيسرالمتطرفة، ينطبق عليه هذا الشرط بسهولة". 

الشخص موجوًدا وقت وقوع هجوم إرهابي على شخص آخر للحصول على تعويض عن اآلالم العاطفية الحادة الناجمة عن هذا 

)تبين أنّه يجوز للمدعين، رغم عدم وجودهم في تفجيرات  80الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  700، فالورالهجوم. 

 يروت، الحصول على تعويض عن اآلالم العاطفية التي قاسوها نتيجة الهجوم(.ب

تخلص المحكمة إلى أنه يحق للمدعية كاثلين كولفين الحصول على تعويض بحسب نظرية إحداث اضطراب  لذلك

 عاطفي متعمد.ب مناقشة التعويضات المستحقة لكاثلين نظير إحداث اضطراب .IIIفي الجزء  أدناهعاطفي متعمد. وترد 

  

                                                

يحق لكاثلين كولفين فقط المطالبة بتعويض بسبب إحداث اضطراب عاطفي متعمد، وتكون هي فقط دون غيرها قادرةً   10

ض بسبب إحداث اضطراب عاطفي متعمد ألن المدعيين اآلخرين، ابنة أخت المتوفاة وابن أختها، ليسا على الحصول على تعوي

)"لتعريف "أفراد األسرة المقربين"  337الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة في  315، انظر بيتيسمن "أفراد األسرة المقربين". 

يعيشون في نفس المنزل وال يربطهم أي التزام قانوني بالضحية من شأنه ليشمل بنات األخ/األخت وأبناء األخ/األخت الذين ال 

 أن يؤدي إلى توسيع نطاق المصطلح أكثر من الالزم"(.
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 مقتل ماري كولفين كان قتالً خارج نطاق القضاء منسوبًا إلى سوريا. .ج 

تأكيد "فعل" مثل "التعذيب، أو  المّدعينالمسؤولية بموجب قانون الحصانة السيادية األجنبية، يجب على  تثبيتختاًما، ل

 28دعم جوهري أو موارد لمثل هذا الفعل". الباب القتل خارج نطاق القضاء، أو تخريب الطائرات، أو أخذ الرهائن، أو تقديم 

 أن وفاة كولفين كانت قتاًل خارج نطاق القضاء. المّدعون(. وهنا يؤكد 1)أ() 1605من القانون األمريكي، القسم 

ف القتل خارج نطاق القضاء بأنه "قتل عمد غير مصّرح به بموجب حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيالً يُعرّ 

يقدم جميع الضمانات القضائية التي تعتبرها الشعوب المتمّدنة أمًرا ال غنى عنه". قانون حماية ضحايا التعذيب لعام نظاميًا 

(. المصطلح "ال 7أ)ح()1605(؛ القسم 1992) 73، 73التشريع  106)أ(، 3، القسم 256–102، القانون العام رقم 1991

ا، فإن نهنفس المصدر. ولي، قد نُفِّذ بشكل قانوني تحت سلطة دولة أجنبية". يتضمن أي قتل من هذا القبيل، بموجب القانون الد

 مقتل كولفين يستوفي تعريف القتل خارج نطاق القضاء.

عرفت إحدى المحاكم ما في هذا االختصاص القضائي "القتل العمد" بأنه "ما يتم التوصل إليه أو العزم عليه نتيجة 

فالناجان ضد الجمهورية اإلسالمية بين االعتبارات الداعمة والمضادة للسياق المقترح للقيام بالفعل." وموازنة تفكير متأٍن 

بأشخاص ضد ( استشهاًدا 2016)محكمة مقاطعة كولومبيا  163، 138الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  F 190، اإليرانية

(. وفي القضايا التي ثبت أن الهجمات التي وقعت فيها قد 1985)كاليفورنيا  14–1113، 1106الثانية  ةالسلسل 703، رايت

أدت إلى حاالت قتل خارج نطاق القضاء، فقد أوضحت المحاكم تخطيط الدولة األجنبية لهذه الهجمات وتحديدها لموعدها 

لفيدرالي، السلسلة الثالثة الملحق ا 75، وورلي ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، انظر على سبيل المثالوعزمها على تنفيذها. 

( )تبين وقوع حاالت قتل خارج نطاق القضاء حين خطط حزب هللا بعناية 2014)محكمة مقاطعة كولومبيا  325، 311

)محكمة مقاطعة  260، 242الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  174، أوينز ضد جمهورية السودانلتفجيرات بيروت(؛ 

التفجيرات أيًضا "متعمدة": يتضح من توقيتها الدقيق وضخامتها أن القتلة قد خططوا ألفعالهم ( )"لقد كانت 2016كولومبيا 

 بعناية وقصدوا بها إحداث وفيات"(.
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أدلة مرضية إلثبات أن مقتل ماري كولفين كان قتاًل "عمًدا". وجدير بالذكر أّن  المّدعونوفي هذا الصدد، فقد قدم 

. وقد 4, 2¶¶ م أوليسيس هو أحد المنشقين عن أجهزة المخابرات السورية. إقرار أوليسيس الشخص الذي قدم إقراًرا تحت اس

المذكرات والتقارير وأوامر المراقبة المخابراتية كجزء من مهام عمله، كما حضر  2012و 2011استعرض على مدار العامين 

 ████. 11¶ نفس المصدر. ضة في مدينة حمص. بشكل منتظم االجتماعات التي ُعقدت مع الضباط المكلفين بمراقبة المعار

 █████████████. 60–50¶¶ نفس المصدر.  █████████████████████████████

 ████████████معلومة قدمها أحد المخبرين لمسؤولين عسكريين سوريين تحدد موقع المركز اإلعالمي،  ██

 █████نفس المصدر.  ███████████████████████████████████████████

. وبهذا فإن إقرار أوليسيس، 67-62¶¶ نفس المصدر. االحتفال الذي أعقب ذلك.  ██تأكيًدا شفهيًا لمقتل ماري كولفين و ██

المقرون بتقارير عّمن كان حاضًرا في موقع الهجوم، يثبت تخطيط مسؤولين على أعلى مستوى في الحكومة السورية وتنفيذهم 

بابا عمرو اإلعالمي لتحقيق األغراض المحددة المتمثلة في قتل الصحفيين الموجودين  بعناية للهجوم المدفعي على مركز

 بداخله.

جدير بالذكر أن توقيت الهجوم له مغزى أيًضا ويدعم استنتاج أن واقعة القتل كانت قتالً "عمًدا"؛ فقد شرعت الحكومة 

ات من أحد المخبرين بشأن موقع المركز اإلعالمي، وعقب السورية في شّن الهجوم صبيحة اليوم التالي مباشرةً لتلقيها معلوم

؛ إقرار ويذرو 60¶ نفس المصدر. بث إجراء كولفين بعض عمليات البث الحي التي تم اعتراضها مما ساعد في تحديد الموقع. 

 ¶14. 

 وباإلضافة إلى ذلك، فقد أفاد شخصان آخران كانا حاضرين في موقع الهجوم، هما بول كونروي ووائل 

 العمر، بأن نمط القصف على المركز اإلعالمي يتطابق مع أسلوب يُستخدم "لضمان إصابة القذائف للهدف 

 . علًما بأن كونروي والعمر كانا كالهما جنديين سابقين وقد تلقيا 24¶ المنشود". إقرار كونروي 

 ؛ إقرارلمصدرنفس ا تدريبًا في المدفعية واالستطالع ومن ثم فإنهما على علم بهذا األسلوب.
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 .23¶ إقرار العمر  . وفي الواقع، فقد تعلم العمر هذا األسلوب أثناء خدمته في الجيش السوري.23¶ العمر 

هذا وتقدم التقارير التفصيلية بشأن السياسة السورية الراسخة لتبني استخدام العنف ضد الناشطين اإلعالميين دلياًل 

-25¶¶ إضافيًا على طبيعة الهجوم "المتعمدة"، فلطالما شكل اإلعالميون أهدافًا وُصنفوا أعداًء للدولة وإرهابيين. تقرير كاي 

. وقد أعلن مسؤولون حكوميون كبار صراحةً، في مناقشات 78–169, 66¶¶ براون ؛ تقرير 66-62¶¶ ؛ تقرير فورد 30

. وقد 32-28¶¶ دبلوماسية، عن نيتهم استهداف مركز بابا عمرو اإلعالمي بسبب احتضانه صحفيين أجانب. إقرار نوار 

ا في وسائل اإلعالم األجنبية أيًضا بشن حمالت أمنية عسكرية مشتركة ضد أولئك الذين "يشوهون صورة سوري الخليّةصّرحت 

وبأخذ جميع هذه األمور في االعتبار، يتبين للمحكمة أن مصرع  .40-، الملحق ج117¶  والمنظمات الدولية". تقرير براون

 ماري كولفين كان قتاًل "عمًدا".

كم صادر عن أي وختاًما، فإن موت كولفين لم يكن قانونيًا بأي حال من األحوال؛ إذ لم يكن مسموًحا به بموجب ح

محكمة. ولم تتهم سوريا ماري كولفين بارتكاب أي جريمة، ولم تسبق دعوتها مطلقًا للمثول أو الوقوف أمام أي محكمة في 

ليتيلير ضد ، انظر على سبيل المثالسوريا. ولم يتم هذا القتل بصورة قانونية تحت سلطة الدولة األجنبية وفقًا للقانون الدولي. 

( )"ال تمتلك أي دولة أجنبية أي "سلطة 1980)محكمة مقاطعة كولومبيا  673، 665الملحق الفيدرالي،  488 ،جمهورية تشيلي

تقديرية"، أيًا كانت الخيارات السياسية المتاحة أمامها، الرتكاب فعل يستهدف اغتيال فرد أو مجموعة أفراد، أو فعل يخالف 

 أٍي من القوانين المحلية أو الدولية"(.بوضوح مبادئ اإلنسانية على النحو المعترف به في 

، يتبين لهذه المحكمة أن المّدعونوبالنظر إلى اإلفادات واإلقرارات وتقارير الخبراء المفصلة الفعلية التي قدمها 

 .قد قدموا أكثر من دليل ُمرٍض إلثبات أن وفاة ماري كولفين قد نجمت عن قتل المدعى عليه لها خارج نطاق القضاء المّدعين
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III. عقابيةالمحكمة ستحكم للمدعين بتعويضات اقتصادية وعاطفية و. 

أ)ج(، أن الدول األجنبية مسؤولة عن دفع 1605أقر الكونجرس، في إطار تأسيس حق خاص في رفع دعوى في القسم 

من القانون  28". الباب عقابيةتعويضات مالية، تشمل "تعويضات اقتصادية وعاطفية وعن األلم والمعاناة وتعويضات 

من دولة أجنبية ال تتمتع بحصانة بموجب قانون الحصانة السيادية على تعويضات "للحصول أ)ج(. 1605األمريكيـ القسم 

األجنبية، يجب على المدعي إثبات أن تبعات الفعل الذي قامت به الدولة األجنبية كانت مؤكدة الوقوع على نحٍو معقول )أي 

ُمقّدر على نحو معقول يتوافق مع تطبيق هذه  التعويضاتيًحا من عدمه(، ويجب عليه كذلك إثبات أن مبلغ وقوعها أكثر ترج

الملحق الفيدرالي، السلسلة  78، روث ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية". بالتعويضاتالدائرة للقاعدة األمريكية المتعلقة 

. وفي سبيل تحديد "تقدير معقول"، )ُحذفت عالمات التنصيص الداخلية(( 2015)محكمة مقاطعة كولومبيا  402، 379الثالثة 

 845، انظر ريد ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةيجوز أن تستعين المحاكم بشهادة خبير وأحكام سابقة في قضايا مماثلة. 

، د الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةأكوستا ض(؛ 2012)محكمة مقاطعة كولومبيا  214، 204الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية 

 (.2008)محكمة مقاطعة كولومبيا  30–29 ،15الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  574

لقد كانت تبعات األفعال السورية معلومةً بالتأكيد؛ فقد نفّذت الحكومة قصفًا مدفعيًا كان من المؤكد بشكل معقول أنه 

 هو تقدير مبلغ التعويضات. ما يبقى كل، فلذلكوكان الهدف منه ذلك بالفعل.  لقتل ماري كولفين وغيرها من الصحفيين

 التعويضات االقتصادية .أ 

، بصفتهم ورثة شرعيين ومستفيدين من تركة ماري كولفين، بالحصول على تعويضات المّدعينيطالب جميع 

لحصول على تعويضات نقدية عن كٍل من اقتصادية عن القتل الخطأ لكولفين. ويحق للمدعين، بموجب نظرية القتل الخطأ، ا

التكاليف المعقولة للجنازة وفقدان ما يترقبونه من دخل وامتيازات ومعاش تقاعدي "يقّدره على نحو معقول" أحد الخبراء 

الجمهورية ستيثيم ضد ؛ 48الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة في  167، انظر الذنيباتواستناًدا إلى افتراضات راسخة األسس. 

 (.2002)محكمة مقاطعة كولومبيا  88-87، 78الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  201، اإلسالمية اإليرانية
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للتقييم، المّدعونتقدر ماريا تسينيخ، حاصلة على الدكتوراة، الخبيرة التي قدمها 
أن "الخسائر االقتصادية المرتبطة  11

 2,370,640. . تبلغ .  ذا صنداي تايمزاستناًدا إلى التوقعات ذات الصلة بعملها لدى  2012فبراير  22بموت ماري كولفين في 

. ولتحديد هذه القيمة، فقد أخذت الدكتورة تسينيخ في االعتبار راتب كولفين واالمتيازات 44¶  تقرير تسينيخ دوالًرا أمريكيًا".

لتقاعدها.الشيخوخة  برنامجو
. وقد وضعت نموذًجا لإليرادات اإلجمالية شمل المعلومات المتعلقة 24¶ نفس المصدر.  12

، ذا صنداي تايمزبإيرادات كولفين لمدة ثالثة أعوام قبل وفاتها، واإليرادات المستقبلية المتوقعة بحسب الوثائق التي قدمتها 

. كما أخذت في 35-33. ¶¶ نفس المصدرا. وتركة كولفين وإقرارات الشهود بشأن حالتها الصحية والمخاطر المرتبطة بوظيفته

، باإلضافة إلى معاش التقاعد الوارد برنامج الشيخوخةاعتبارها أيًضا "االمتيازات اإلضافية" مثل التأمين الصحي ومساهمات 

 .38-36. ¶¶ نفس المصدرالعالمية لألخبار. برنامج الشيخوخة من 

 84عاًما وأن يبلغ عمرها  70، أن ماري كانت لتتقاعد في سن معقول وبعد ذلك افترضت الدكتورة تسينيخ، على نحو

. 30-28¶¶ نفس المصدر. الذي نشره المركز الوطني األمريكي لإلحصاءات الصحية.  2012عاًما بحسب جدول الحياة لعام 

عاًما  56التي كانت تبلغ ، إال أن كالً من شقيقة كولفين والمحرر قد أشارا إلى أن الصحفية 65ورغم أن سن التقاعد المعتاد هو 

 ؛ إقرار ويذرو29، 26¶¶ إقرار كولفين انظر عاًما.  65حينها لم تكن تعتزم التقاعد عند سن 

 . وقد استعانت الخبيرة بهذه األعمار لتحديد السن الذي ربما كانت لتتوقف كولفين عنده عن تلقي 37, 35¶¶  

 توقف عنده عن تلقي أي دخل على اإلطالق. تقرير تسينيخوالعمر الذي ربما كانت لتذا صنداي تايمز راتب من 

  

                                                

الدكتورة ماريا تسينيخ هي إحدى كبار مديري خدمات االستشارات المتعلقة بالنزاعات لدى شركة فورينسيكس   11

. وهي حاصلة 8¶ تقييم في العديد من مشروعات التقاضي. تقرير تسينيخ تكنولوجيز إنترناشونال، وهي شركة تقدم خدمات 

. وقد عملت 7¶ نفس المصدر. درجة الدكتوراة األمريكية في االقتصاد من جامعة االقتصاد الروسية في موسكو.  يعادل ماعلى 

 .6¶ نفس المصدر. ل العالم. في مجال التقييم ألكثر من عشر سنوات وشاركت في مئات المشروعات المرتبطة بالتقييم حو

اإليرادات المهنية المحتملة بعيًدا  االعتبار بعين تأخذلتحديد الدخل المتوقع؛ فلم  متحفظة مقاربةاتبعت الدكتورة تسينيخ   12

يها ، ألنه "لم يكن من الممكن" بالنسبة لها تحديد قدر المبالغ التي كان من الممكن أن تحصل علذا صنداي تايمزعن العمل في 

¶ ماري كولفين حال إبرامها أي صفقات مستقبلية إلصدار كتاب أو تعاقدات على أفالم "بقدر معقول من التيقن". تقرير تسينيخ 

21. 
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. وقد ُعدِّل بعد ذلك إجمالي مبلغ األجور التي خسرتها كولفين لمراعاة طبيعة وظيفتها المحفوفة بالمخاطر )"احتمال البقاء 25¶ 

نفس . دوالًرا أمريكيًا 2,370,640ا على قيد الحياة"( والقيمة الزمنية للمال، مما نتج عنه خسارة اقتصادية إجمالية يبلغ قدره

 .1، المرفق د، الجدول 41–39المصدر. 

الحتساب تكاليف الجنازة، تحققت الدكتورة تسينيخ من المواد الُمقّدمة عن حصر أمالك كولفين وضّمنت تكاليف 

، انظر إالهي؛ 43¶ نفس المصدر. الخدمة والتأبين واالنتقاالت ثم عّدلت المبلغ وفق القيمة الزمنية للمال وأسعار الصرف. 

)تبين أن تكلفة موقع الدفن وبالطة الضريح واالنتقاالت "قد تُكبِّدت بشكل  109الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  124

دوالًرا  11,836"(. وقد بلغ إجمالي تكاليف الجنازة تعويضات عطل وضررمناسب ويجب التعويض عنها كجزء من حكم 

 .43¶ تقرير تسينيخ أمريكيًا. 

ضمن احتساب التعويضات االقتصادية. "تكاليف االستهالك" المتوقعة لكوفلين المّدعينتُدرج خبيرة ولكن لم 
13 

"يُقصد بتكاليف االستهالك األشياء التي كانت المتوفاة لتستخدمها بشكل شخصي، مثل الطعام والمالبس ووسائل الترفيه 

الملحق الفيدرالي،  967، روديسمين على الحياة، واألمور المرتبطة بنفقاتها الشخصية". الشخصية والتأمين الصحي أو التأ

. وقد احتسبت طلبات التعويضات عن الدعاوى المرفوعة بموجب نظرية القتل الخطأ في سياق 18-317السلسلة الثانية في 

 ضبوط للتعويضات االقتصادية. قانون الحصانة السيادية األجنبية تكاليف االستهالك عند تحديد المبلغ الم

 ، تبين للمحكمة أن "خسائر التعويضات ستيثيم ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةعلى سبيل المثال، في 

 التراكمية تُحتسب بتقدير اإليرادات المستقبلية المحتملة للمتوفاة بناًء على عمل الفرد وتعليمه وتعديل

  

                                                

ال تكون تكاليف االستهالك ذات صلة إال في سياق القتل الخطأ؛ فحين تكون المطالبة بدخل فُقِد نتيجةً إلصابة   13

ية "ببساطة ال تدخل ضمن المعادلة" ألن التعويض يحصل عليه الطرف المصاب باألحرى شخصية، فإن التكاليف االستهالك

وليس ورثته. ومن غير المنطقي خصم تكاليف االستهالك الخاصة بالمدعية من حكم التعويض، ألنها الشخص الذي سيستخدم 

الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  967، ةروديس ضد الواليات المتحدة األمريكياألجور التي ُخسرت نظير العناية بنفسها". 

 (.2013)محكمة مقاطعة كولومبيا  317، 246
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الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  201". االستهالك الشخصينتاجية والتقدم الوظيفي، وهذا المبلغ ليشمل التضخم وزيادة اإل

يقوم الخبير االقتصادي القضائي بخصم ، "الذنيبات ضد الجمهورية العربية السورية)تمت إضافة التأكيد(. وفي  88–87

أخذ بعين . 49الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة في  167". من الدخل المحتمل والفوائد المحتملة تقديرات االستهالك الشخصي

أن ما كانت المتوفاة "لتنفقه نظير االستهالك الشخصي المباشر )"العناية"(" أمر ذو أهمية، "ألن ذلك لم يكن ليتوفر  االعتبار

 79، 48الفيدرالي، السلسلة الثانية  الملحق 775، الشعبية االشتراكية العظمى الليبيةبيكر ضد الجماهيرية العربية لورثتها". 

الملحق الفيدرالي، السلسلة  231، انظر أيًضا سوريت ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية(؛ 2011)محكمة مقاطعة كولومبيا 

( )"خصم الخبير من هذا المبلغ نفقات المتوفاة السنوية المقّدرة نظير 2002)محكمة مقاطعة كولومبيا  268، 260الثانية 

 االستهالك الشخصي وسداد الضرائب الفيدرالية والمحلية"(.

قد احتسبت فقط الدخل المفقود لكولفين، بدون احتساب تكاليف استهالكها الشخصي، فقد تبين  المّدعينوبما أن خبيرة 

ا باهظًا للغاية. دوالًرا أمريكيًا تعويًضا عن األضرار االقتصادية مبلغً  2,370,640للمحكمة أن التعويضات المقدرة بمبلغ 

وستقيّم المحكمة المبلغ الذي ستحكم به تعويًضا عن خسارة الدخل بمجرد تقديم تقرير محّدث يحتسب تكاليف االستهالك 

 دوالًرا أمريكيًا نظير تكاليف الجنازة. 11,836الشخصي لكولفين. إال أنها ستحكم بمبلغ 

 التعويضات العاطفية .ب 

أ)ج(. وال يطلب 1605من القانون األمريكي، القسم  28عويضات العاطفية. الباب أ صراحةً على الت1605ينص القسم 

الذين عانوا من ألم  المّدعينالحصول على تعويضات عاطفية سوى كاثلين كولفين. وقد أصدرت المحاكم هذه القرارات لصالح 

. 22، السلسة الثانية في الفيدراليق الملح 667، بيلكينجسيم نتيجة موت شقيقة كانت تربطهم بها "عالقة شخصية قوية". 

"المطالبات العاطفية بموجب قانون حصانات السيادة األجنبية مطابقة عمليًا للمطالب المتعلقة بإحداث اضطراب عاطفي 

 )محكمة مقاطعة  21، 1الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  203، بلوث ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةمتعمد". 

 والهدف منها هو تعويض األشخاص عن أي ألم نفسي أو ثُكل أو أسى يعانون منه نتيجة موت(. "2016 كولومبيا

 . . . باإلضافة إلى الضرر الذي يصيبهم جراء فقدان رفقة المتوفى وعزائه". أي قريب تربطهم به عالقة شخصية وثيقة 
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( 2015)محكمة مقاطعة كولومبيا  72، 57لي، السلسلة الثالثة الملحق الفيدرا 77، مورادي ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

"فيما يتعلق باألشقاء، تكون الشهادة الُمثبتة لوجود عالقة عاطفية وثيقة عادةً كافيةً لتأييد )ُحذفت عالمات التنصيص الداخلية(. 

 .21الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة في  203، بلوثمطالبات بالتعويض". 

ومثالها  لها أعز صديقة كانت؛ كانت كولفين أكثر من أخت لكاتلين، ين وماري كولفين على عالقة وثيقة جداكان كاثل

. وبما أن كولفين كانت تكبر كاثلين بتسع سنوات، فقد كانت بمثابة أًما ثانيةً 12¶ . إقرار كولفين والشخص الذي تأتمن له األعلى

 يال. على سبيل المثال، عقب وفاة والدهما، انتقلت كاثلين للعيش مع كولفين في 9¶ نفس المصدر. لها وكانت تهتم بأمرها دائًما. 

المهنية،  كولفين أغلب حيات في حاالت الطوارئ خاللكانت كاثلين هي جهة االتصال . و10¶ نفس المصدر. لبضعة أسابيع. 

المقدم أن  الملف. ويوضح 11. ¶ نفس المصدران قدر المستطاع. ، إال أنهما كانا يتحدثالمتطلبةوبالرغم من طبيعة مهنة كولفين 

معاناة كاثلين النفسية واضطراباتها  يسببوموت ماري كولفين قد تسبب وال يزال  2012فبراير  22الهجوم الذي وقع في 

نفس ". مكثيرة بال نو. وبعد موت كولفين، كانت كاثلين "بالكاد تعمل" و"عانت ليالي 45¶ نفس المصدر. العاطفية الكبيرة. 

وفي . 50¶ نفس المصدر. . األماً جعلت الخسارة أكثر موت كولفين لالتغطية اإلعالمية المكثفة والمصّورة  إن. 46¶ المصدر. 

نفس  أثناء الحزن أيضا، كان عليها أن تهتم بأحزان أطفالها أيضاً، وهي تشعر بالذنب والمعاناة لعدم قدرتها على االهتمام بهم.

 .53–52، 50¶¶  .تفكر كاثلين في كولفين كل يوم -إنها تشعر بعدم وجود أختها بشكل مكثف . 50–47¶ المصدر. 

، مورادي"إن التعويضات العاطفية غير قابلة للقياس بطبيعتها، شأنها في ذلك شأن التعويضات عن األلم والمعاناة". 

 2.5أ المحاكم في هذه المقاطعة عموًما بإصدار حكم أساسي بتعويض قدره . تبد72في الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  77

. ويجوز للمحكمة عندئٍذ "الحيد 269الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية في  466، هيسرمليون دوالر أمريكي لموت أحد األشقاء. 

. "على سبيل المثال، يجوز 51لثة في الملحق الفيدرالي، السلسلة الثا 167، الذنيباتعن ذلك للتعويض عن ظروف خاصة". 

 الحكم بزيادات "إذا أشارت األدلة إلى وجود عالقة وثيقة بصفة خاصة بين المدعي والمتوفى، وخاصةً عند مقارنتها
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الطبيعية المتوقعة في ضوء العالقة األسرية؛ ووجود دليل طبي على معاناة ألم أو حزن أو أسى شديد نيابةً عن  عالقاتبال

اقتباًسا , نفس المصدرالمدعي؛ وزيادة الظروف المحيطة بالهجوم اإلرهابي من المعاناة بدرجة أكثر شدة أو إيالًما بوجه خاص'". 

.403الثالثة في  الملحق الفيدرالي، السلسلة 78، روثمن 
14
  

في هذه القضية، في حين أن المحكمة متأثرة بالعالقة الوثيقة الحقيقية التي كانت تتمتع بها كاثلين مع أختها الراحلة، 

مليون دوالر في ظل  2.5وأنها ال تشك في مصداقية إقرار كاثلين بأي شكل من األشكال، فسوف تُصدر قراًرا بتعويض قدره 

لمتفاقمة الفريدة أو األدلة الطبية التي أدت إلى إجراء تعديالت تصاعدية في قضايا أخرى. وال يُقصد من غياب صور الظروف ا

المحيطة بموت ماري كولفين أو شدة معاناة أختها؛ وإنما يشكل محاولة للتأكيد على  الوحشيةهذا القرار تقليل أو إخفاء الظروف 

مليون دوالر أمريكي عن  2,5لك، ستقوم المحكمة بإصدار حكم بتعويض قدره هذه القضية. ولذ التي تحكمالسوابق القضائية 

 الخسارة التي يستحيل تحديدها أو التعويض عنها بصورٍة وافية.

  

                                                

مليون  2,5، زادت المحكمة قيمة التعويض البالغ د الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةضكيلبورن على سبيل المثال، في   14

أيام، مما أدى إلى تفاقم  503( احتُجز المتوفى لفترة زمنية طويلة، تقارب 1ماليين دوالر ألربعة أسباب، هي: ) 5دوالر إلى 

( أُبلغ المدعي بأنه سيتم إطالق سراح المتوفى، 3( كان المتوفى على صلٍة وثيقة للغاية بالمدعي؛ )2معاناة أحد أفراد األسرة؛ )

الصحية التي زادت على  المشاكل( عانى المتوفى من عدد من 4خضم المفاوضات المتعلقة بإطالق سراحه؛ ) ليسمع بقتله في

(. في 2010)محكمة مقاطعة كولومبيا  158، 136الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  699األرجح من معاناته خالل فترة أسره. 

٪ ألن الوفاة تسببت في 25كمة تعديالً بزيادة التعويضات العاطفية بنسبة ، أجرت المحالذنيبات ضد الجمهورية العربية السورية

الملحق الفيدرالي،  167"معاناة حادة بشكٍل فريد" إذ كان المّدعون صغاًرا حين توفي أخوهم، وقد أثر ذلك سلبًا على نموهم. 

جرت المحكمة تعديالً بزيادة التعويضات ، أفالناجان ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. في 53–52السلسلة الثالثة في 

أسرته وعانى كثيًرا قبل موته، وقد قدم المّدعون أدلة طبية تتعلق باضطراباتهم  مركز٪ ألن المتوفى كان 25العاطفية بنسبة 

ور ضد فال(. وختاًما، ففي 2015)محكمة مقاطعة كولومبيا  19–118، 93الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة،  87العاطفية. 
٪ لشقيقة المتوفى حيث قدمت دليالً على إصابتها بنوبات 25، حكمت المحكمة بالزيادة بنسبة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 .86الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية في  700انهيار عصبي عديدة، استدعت إحداها نقلها إلى المستشفى. 
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 العقابيةالتعويضات  .ج 

من القانون األمريكي،  28على الدول األجنبية الراعية لإلرهاب. الباب  عقابية)أ( فرض تعويضات 1605يُجيز القسم 

، إلى "معاقبة وردع" المدعى عليهم عن تعويضات العطل والضرر، على عكس العقابيةأ)ج(. وتهدف التعويضات 1605القسم 

بمراعاة العوامل  عقابيةلتعويضات ال. وتحتسب المحاكم ا87الملحق الفيدرالي، السلسة الثانية في  700، فالورأفعالهم السيئة. 

بسبب المدعى عليهم أو  المّدعين( طبيعة وحجم الضرر الواقع على 2المدعى عليهم، ) تصرف( طبيعة 1األربعة التالية: ")

 268، كوهين ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية( مدى ثراء المدعى عليهم". 4( الحاجة إلى الردع، )3بعزمهم تسبيبه، )

 (.2017)محكمة مقاطعة كولومبيا  27، 19حق الفيدرالي، السلسلة الثالثة المل

على المدعى عليها. أوالً، يعتبر الهجوم المستهدف على مركز  عقابيةتدعم العوامل األربعة جميعها فرض تعويضات 

انعدام الضمير. ثانيًا، إعالمي يستضيف صحفيين أجانب مما أسفر عن مقتل شخصين وحدوث إصابات متعددة عمالً نابًعا من 

ضرًرا جسيًما: فقد فقدت كاثلين شقيقتها وأمها الثانية، وخسر جاستين وكريستوفر عمتهما  المّدعينكان الضرر الذي لحق ب

ثالثًا،  .8¶ كولفين -؛ كريستوفر أرايا13¶ كولفين -يعانون من آثار هذا الثُكل. إقرار جاستين أرايا المّدعونالمحبوبة. وال يزال 

كما أكدت المحاكم في هذه المقاطعة مراًرا وتكراًرا، فال بد من ردع األعمال اإلرهابية. "يمكن أن يكون قدر كبير فقط من 

الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  424، بودوفبمثابة رادع فّعال ضد األعمال اإلرهابية المستقبلية".  عقابيةالتعويضات ال

)محكمة  278، 258الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  281، و ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةكامبوزان، اقتباًسا من 88

 167، الذنيبات، انظر على سبيل المثالرابًعا، تمثل سوريا دولة ذات سيادة تمتلك ثروة كبيرة.  (.2003مقاطعة كولومبيا 

)تبين أن إيران دولة  27الملحق الفيدرالي، السلسة الثالثة في  268، نانظر أيًضا كوهي؛ 54الملحق الفيدرالي، السلسة الثالثة في 

 ذات سيادة تمتلك ثروة كبيرة(.

مثل أحدها في احتساب إجمالي التعويض حسب النسبة  عقابيةلقد اتبعت المحاكم أساليب مختلفة لتحديد التعويضات ال

المستخدمة في قضايا سابقة، "إذا كان هناك سلوك مماثل تم التقاضي  تعويضات العطل والضررو عقابيةبين التعويضات ال

غيل ضد الجمهورية ، انظر على سبيل المثال؛ 54الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  167، الذنيباتبشأنه فيما مضى". 

 سبينسر ضد(؛ 2017مبيا )محكمة مقاطعة كولو 105، 88الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  249، اإلسالمية اإليرانية
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غولدبيرغ (؛ 2014)محكمة مقاطعة كولومبيا  31، 23الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  71، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

)محكمة مقاطعة كولومبيا  12-11، 1الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  938، بوتفين ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

(. وثمة أسلوب آخر، في قضايا الهجمات المميتة بشكل استثنائي التي تخلّف العديد من الضحايا، يتمثل في مضاعفة 2013

، براون ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةاإلنفاق السنوي لدولة المدعى عليه على اإلرهاب بمعامل يتراوح بين ثالثة وخمسة. 

الملحق الفيدرالي، السلسلة  775، بيكر(؛ 2017)محكمة مقاطعة كولومبيا  87، 64الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة  228

رالي، السلسلة الملحق الفيد 659، هيسر؛ 90 –88الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  700، فالور، اقتباًسا من 85الثانية في 

. وأخيًرا، فثمة أسلوب ثالث يتمثل في الحكم بمبلغ 31الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  574، أكوستا؛ 31–30الثانية في 

 محدد لكل ضحية.

نظًرا ألن هذا الهجوم ال يقع ضمن ما وصفته المحاكم بأنها أعمال إرهابية "مميتة بشكل استثنائي" أسفرت عن وفيات 

سيكون  عقابيةة، وألن هذا الفعل لم يخضع للتقاضي من قبل، يتبين للمحكمة أن األسلوب المناسب لتحديد التعويضات العديد

فرض مبلغ محدد لكل متوفى.
الملحق  167، انظر الذنيباتمليون دوالًرا لكل متوفى.  150وعادةً ما يكون التعويض  15

ويات ضد الجمهورية مليون دوالر أمريكي لورثة الضحيتين(؛  150غ قدره )الحكم بمبل 54، 22الفيدرالي، السلسلة الثالثة 

( )الحكم بإجمالي قدره 2012)محكمة مقاطعة كولومبيا  233، 216الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  908، العربية السورية

 150)الحكم بمبلغ قدره  86الثانية في الملحق الفيدرالي، السلسلة  775، بيكرمليون دوالر لورثة الضحيتين وأسرهما(؛  300

مليون دوالر أمريكي في التعويضات  450 مليون دوالر أمريكي لكل أسرة من أسر الضحايا المتوفين الثالثة، بمبلغ إجمالي

بيا )محكمة مقاطعة كولوم 75، 53الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  580، غيتس ضد الجمهورية العربية السورية(؛ عقابيةال

 مليون دوالر أمريكي لورثة كٍل من الضحيتين(. 150( )الحكم بمبلغ قدره 2014

 مليون دوالر  300بمبلغ قدره  عقابيةبيد أّن المحكمة تشير إلى أن المحاكم األخرى قد حكمت بتعويضات 

 أمريكي في بعض القضايا التي انطوت على ضحية واحدة، نظًرا الستهداف الضحية من قبل

                                                

مفاده أنه في حال تبنّي المحكمة معادلة ثالثة أضعاف نفقات اإلرهاب، فإن  هذه الطريقة مناسبة للسبب اإلضافي الذي  15

. 54الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة في  167، انظر الذنيباتمليار دوالر أمريكي،  1.8سيبلغ  عقابيةإجمالي التعويضات ال

 1.5ى اإلطالق على الحكومة السورية بمقدار التي فرضتها هذه المحكمة عل عقابيةوسيتجاوز هذا المبلغ قيمة التعويضات ال

يجب أن تتوافق مع اإلجراءات القانونية الواجبة  عقابيةونظًرا ألن قيمة التعويضات النفس المصدر. مليار دوالر أمريكي. 

القيمة وينبغي أن تتناسب مع أحكام التعويضات الصادرة في قضايا أخرى بموجب قانون حصانات السيادة األجنبية، فإن هذه 

 .86-85الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  775، بيكرستكون غير مناسبة. 
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بية لسبٍب معين. على سبيل المثال، فُرضت تعويضات أكبر حين كانت الضحية مسؤوالً رفيع المستوى أو معارًضا أو دولة أجن

-56، 44الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  879، انظر أوفيزي ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةفرًدا يقدم خدمات إنسانية. 

ن أن اغتيال مسؤول رفيع المستوى في الشارع يمثل عمالً "شنيًعا للغاية" و"من ( )تبي2012)محكمة مقاطعة كولومبيا  57

 87، كيم(؛ عقابيةمليون دوالر أمريكي كتعويضات  300أشنع األعمال التي يمكن أن تتوقعها المحكمة"، وفُرض مبلغ قدره 

مليون دوالر أمريكي عند اكتشاف أن  300بقيمة  عقابية)الحكم بفرض تعويضات  291الملحق الفيدرالي، السلسلة الثالثة في 

تعذيب الدولة وقتلها ألحد المرسلين لتقديم جهود إنسانية تجاه المعارضين والالجئين كان "مروًعا وجديًرا باإلدانة العظمى" بما 

بقيمة  عقابيةت )الحكم بفرض تعويضا 114، 102الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية في  124، إالهييستدعي "ردًعا كبيًرا"(؛ 

مليون دوالر أمريكي على أساس أن اغتيال أحد المعارضين "بسبب انتقاداته الصريحة للنظام اإليراني" كان جزًءا من  300

كبيرة" ألنه  عقابيةإستراتيجية "متعمدة ومدبّرة وخبيثة ووحشية" "لقطع رأس المعارضة" ومن ثم فقد بّرر "الحكم بتعويضات 

 ساسية للقانون الدولي "ونظًرا للحاجة إلى "إدراك اهتمام المجتمع بالتعبير الحر عن األفكار السياسية"(."انتهك المبادئ األ

، يجوز للمحكمة النظر فيما إذا كانت الدولة األجنبية قد نفذت عقابيةالوباإلضافة إلى ذلك، فعند احتساب التعويضات 

الملحق الفيدرالي،  268، كوهين انظرلجهة خارجية لتنفيذ هذا الهجوم. الهجوم بنفسها، أو أنها مّولت منظمة إرهابية تابعة 

كبيرة يكون أيًضا أقل تبريًرا عند تمويل  عقابية)مع األخذ في االعتبار أن "الحكم بفرض تعويضات  28السلسلة الثالثة في 

 مرتكب الجريمة األنشطة اإلرهابية بدالً من تنفيذها بنفسه"(.

. . حتى يتسنى .  متوقعة على نحٍو معقول من حيث مدى صرامته عقابيةتعويضات يجب أن يكون الحكم بفرض 

 اختيار مسار عمل أو آخر".  عن الناجمة"للشخص السيء" أن يتطلع ببعض القدرة إلى معرفة ماهية المخاطر 

 مليون دوالر أمريكي  150في حين أن . و(2008) 502، 471الواليات المتحدة  554، شركة إكسون شيبينغ ضد بيكر

 هي حكم التعويض النموذجي لكل متوفى، إال أنه يجب على المحكمة أيًضا أن تنظر في حقيقة أن ماري كولفين 

 كانت صحفية اغتالتها الحكومة السورية أثناء قيامها باإلبالغ عن الجرائم الوحشية
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التي تم ارتكابها أثناء الحرب األهلية. وقد استُهدفت على وجه التحديد بسبب مهنتها، لغرض إسكات من يُبلغون عن حركة 

على أن قتل الصحفيين الذين يتصرفون بصفتهم المهنية يمكن أن يكون  المّدعينالمعارضة المتنامية في البالد. وتتفق المحكمة مع 

وكما الحظت المحكمة في . 40مثل هذه األحداث في جميع أنحاء العالم. راجع المذكرة في  له تأثير مروع على اإلبالغ عن

، فإن الهجمات التي تستهدف الصحفيين "تحظر جمع األخبار واإلبالغ عنها" في أندرسون ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

جتمع على نطاق واسع في جمع ونشر معلومات من أجل "الدفاع عن مصلحة الم عقابيةمناطق الحرب وتؤكد فرض تعويضات 

(. 2000)محكمة مقاطعة كولومبيا  114، 107الملحق الفيدرالي، السلسلة الثانية  90كاملة ودقيقة عن النزاعات العالمية". 

من خالل ارتكاب هجوم مباشر ضد المركز اإلعالمي، كانت سوريا تنوي ترهيب الصحفيين وقمع جمع المعلومات ونشرها، و

فضال عن قمع المعارضة. إن القتل المتعمد لمواطنة أمريكية لم يكن عملها هاماً فقط ولكنه كان حيوياً لفهم مناطق الحروب 

تزيد من التأثير على الدولة  عقابية، مما يبرر الحكم بفرض تعويضات بشكل خاص والحروب بشكل عام، هو أمر شائن

أن سوريا قد نفذت الهجوم بنفسها، فهي لم تمول منظمة إرهابية تابعة لجهة المسؤولة. وهذا صحيح بصفة خاصة بالنظر إلى 

مليون دوالر أمريكي  300خارجية لتنفيذه. وبأخذ كل هذه الظروف بعين االعتبار، ستُصدر هذه المحكمة حكًما بفرض 

 .المّدعينلصالح  عقابيةكتعويضات 

 خاتمة

هم بإصدار حكم غيابي. وقد قدمت المدعية إلى المحكمة أدلة طلبإلى  المّدعوننظًرا لألسباب الموضحة أعاله، يُجاب 

، بأن المدعى عليها، وهي الجمهورية العربية السورية، قد )هـ(1608من القانون األمريكي، القسم  28الباب مستوفاة، بموجب 

جوم وتنفيذه على مركز بابا تورطت في عمل من أعمال القتل خارج نطاق القضاء لمواطن أمريكي عن طريق التخطيط لشن ه

الهجوم. ويُحكم للمدعين بتعويضات  الناجمة عن هذاتبًعا لإلصابات  المّدعينعمرو اإلعالمي، ولذا فإنها تتحمل المسؤولية تجاه 

 مالية بالمبالغ التالية:

 دوالًرا أمريكيًا 11,836 نفقات الجنازة
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 دوالر أمريكي 2,500,000 كاثلين كولفين –التعويضات العاطفية 

 

 دوالر أمريكي 300,000,000 العقابيةالتعويضات 

 

 بذلك. . وسيصدر أمًرا منفصالً تعويضات العطل والضرروال يزال جار تحديد قيمة 

 

 .بهذا أمرت المحكمة
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