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األحد 29 أاير 2016

منذ منتصف أاير من العام اجلاري، وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدة حاالت من االعتقاالت التعسفية وذلك حبق العاملني يف 
اجملال اخلدمي مبدينة كفر نبل يف حمافظة إدلب من قبل تنظيم “جبهة النصرة” التابع لتنظيم  القاعدة، ومن قبل حركة أحرار الشام اإلسالمية 

أيضاً، ويعتقد أن احملرك األساسي لدى الطرفني التنازع على النفوذ واهليمنة.

يف 17/ أاير قام عناصر يف احملكمة الشرعية ملدينة كفر نبل، )هي حمكمة اتبعة حلركة أحرار الشام اإلسالمية كون أغلب أعضاء احملكمة 
ينتمون للحركة(، ابعتقال عضو يف اجمللس احمللي ملدينة كفر نبل من مقر عمله، )أغلب أعضاء اجمللس احمللي يوالون جبهة النصرة(، وذلك 

على خلفية جرم جنائي ارتكبه.

رد اجمللس احمللي إبصدار بيان أدان فيه اعتقال أحد أفراده، فقامت احملكمة الشرعية إبصدار دعوى قضائية حبق كامل أعضاء اجمللس احمللي، 
ويف 18/ أاير قامت احملكمة الشرعية مبدامهة اجمللس احمللي واعتقال رئيس اجمللس وعضوين آخرين، مث أخلت سبيلهم بعد ساعات من 

االحتجاز.

يف اليوم التايل ورداً على قيام احملكمة الشرعية ابعتقال أعضاء اجمللس احمللي، قام تنظيم جبهة النصرة حبشد ما اليقل عن 200 مقاتل مث 
مدامهة 7 منازل، واعتقال 7 أشخاص من وجهاء املدينة، واقتادوهم إىل جهة جمهولة، على الرغم أن من بينهم أعضاًء يف اجمللس احمللي 

السابق للمدينة، ومل يسمح تنظيم جبهة النصرة لعوائل املعتقلني بزايرهتم أو معرفة مصريهم، ومل يوجه هتماً حمددة للمعتقلني.

يف 22/ أاير عقدت كل من احملكمة الشرعية واجمللس احمللي اجتماعاً توصلت فيه إىل اتفاق إلهناء النزاع وإطالق سراح املعتقلني من 
اجلانبني، لكننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نؤكد إنه حىت حلظة طباعة هذا التقرير مل يطلق تنظيم جبهة النصرة سوى سراح شخصني، 

ومازال مخسة أشخاص قيد االعتقال التعسفي حىت اللحظة.

إن جلوء األطراف املتناحرة إىل سياسة االعتقاالت واستخدام القوة، دفع عدداً من األهايل والنشطاء يف املدنية إىل إىل اخلروج يف مظاهرات 
نددت هبذه املمارسات، وطالبت ابإلفراج عن بقية املعتقلني.

ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن جزءاً كبرياً من مسؤولية ماحيصل يف املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام يقع على عاتق املستوى 
السياسي للمعارضة السورية اليت يتوجب عليها عرب احلكومة املؤقتة أن تلعب دوراً فاعاًل يف مسألة حيوية كالقضاء بني األطراف املتنازعة، 

ويف التأسيس هليئة قضائية موحدة حيتكم إليها املتخاصمون.
توصي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الفصائل املتنازعة بعدم اللجوء إىل ممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان لكسر 

إرادة الطرف املقابل أو لبسط السيطرة، وجيب حتييد املدنيني بشكل دائم.
يف حاالت االعتقال على خلفية جنائية نؤكد على عدم اللجوء إىل التعذيب أو إخفاء املعتقلني يف مراكز احتجاز سرية، وضروة السماح 

ألهلهم وحملامني بزايرهتم والدفاع عنهم.

صراعات النفوذ يف مدينة كفر نبل تشجع على االعتقاالت التعسفية بيـــــــــــــــــان 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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