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اإلثنني 6 شباط 2017

هيئة حترير الشام تستهدف فصائل يف املعارضة 
ابالعتقاالت وتقتحم مراكز حيوية مدنية

بيــــان



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

الســبت 28/ كانــون الثــاين/ 2017 متَّ اإلعــان عــن تشــكيل جتمــع حتــت اســم “هيئــة حتريــر الشــام”، ويضــم جبهــة فتــح الشــام 
)جبهــة النصــرة ســابقاً(، وفصيــل أنصــار الديــن الــذي يُعــدُّ مــن التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة )كتائــب نــور الديــن الزنكــي، جيــش السُّــنة، ولــواء احلــق(، وجــاء هــذا اإلعــان بعــد هجمــات لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام 
علــى مناطــق ختضــع لســيطرة عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة وهــم: “جيــش اجملاهديــن وصقــور الشــام، فيلــق الشــام، جتمــع 
فاســتقم كمــا أُمــرت، بعــض اجملموعــات التابعــة حلركــة أحــرار الشــام اإلســامية يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل وريــف حلــب 
الغــريب” وذلــك هبــدف كســب أتييــد جديــد مــن احلاضنــة الشــعبية والســيطرة علــى مــوارد تلــك الفصائــل ومناطقهــا، معتمــدة يف 
ذلك على أصوليتها الدينية املتشــددة، وعلى ختوين الفصائل اليت شــاركت يف مؤمتر األســتانة، على الرغم من أن تلك الفصائل 
قد رفضت يف األســتانة اســتهداف “جبهة فتح الشــام”، وقد متَّ اهلجوم بني اإلثنني 23/ كانون الثاين والســبت 28/ كانون 
الثــاين، وحنــن يف صــدد إعــداد تقريــر موسَّــع عــن االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا جبهــة فتــح الشــام يف تلــك املــدة بشــكل خــاص، ونُركِّــز 

يف هــذا البيــان علــى مــا بــَدَر مــن انتهــاكات ُمتتاليــة عقــب تشــكُّل هــذا اجلســم اجلديــد.

بعــد يــوم واحــد فقــط مــن اإلعــان عــن تشــكيل هيئــة حتريــر الشــام ســجلنا قيامهــا بعمليــات اعتقــال وخطــف واســعة طالــت  
عناصــر وقــادة ينتمــون إىل فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت رفضــت االنضمــام إليهــا، كمــا صــادرت ُمتلكاهتــم، تطــوَّرت األحــداث 
بعد ذلك لتشــمَل تعزيز وجودها العســكري يف املناطق اليت ختضع لســيطرهتا بشــكل جزئي يف كل من ريف إدلب وريف حلب 
الغــريب عــر إقامــة نقــاط تفتيــش ُمكثَّفــة ونشــر األســلحة الثقيلــة يف الشــوارع وإقامــة العــروض العســكرية، وقــد أدى ذلــك إىل عرقلــة 
جزئيــة لألعمــال اإلغاثيــة وحركــة ســيارات اإلســعاف؛ بســبب ختــوُّف الكــوادر الطبيــة مــن وقــوع حــوادث أمنيــة أو اشــتباكات أثنــاء 

املــرور عــر نقــاط التفتيــش.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف املــدة الواقعــة بــني 28/ كانــون الثــاين/ 2017 و 1/ شــباط/ 2017 اعتقــال هيئــة 
حتريــر الشــام مــا اليقــل عــن 12 شــخصاً مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة الرافضــني االنضمــام إليهــا، إضافــة إىل  اعتدائهــا علــى 

مركزيــن حيويــني مدنيــني.
األحــد 29/ كانــون الثــاين/ 2017 اعتقلــت عناصــر مســلحة تتبــع هيئــة حتريــر الشــام ايســر العبــد، القائــد العســكري لفصيــل 

الفــوج األول -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- مــن مــكان وجــوده يف بلــدة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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األحد 29/ كانون الثاين/ 2017، دامهت عناصر مســلحة تتبع هيئة حترير الشــام مكتباً إغاثياً ُمصصاً لرعاية األرامل يف قرية 
حزرة بريف حمافظة إدلب الشــمايل، وأطلقت الرصاص بشــكل عشــوائي أثناء اقتحام ومدامهة املكتب، وصادرت مجيع حمتوايته.

اإلثنــني 30/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 03:00 هامجــت عناصــر مســلحة تتبــع 
هيئــة حتريــر الشــام، احملكمــة الشــرعية يف مدينــة دارة عــزة والــيت تتبــع للهيئــة القضائيــة يف حركــة 
أحــرار الشــام اإلســامية -أحــد الفصائــل اإلســامية يف املعارضــة املســلحة-، وســيطرت علــى 
نقــاط التفتيــش احمليطــة مببــى احملكمــة واملســؤولة عــن محايتهــا، مث علــى مبــى احملكمــة وســياراهتا، 

كمــا قامــت مباحقــة العاملــني فيهــا.

نوصــي فصائــل املعارضــة املســلحة املنضويــة إىل هيئــة حتريــر الشــام ابالنفــكاك مباشــرة عنهــا كــي ال يتــم تصنيفهــا ضمــن اجلماعــات 
املنتميــة إىل تنظيــم القاعــدة؛ مــا يـُـرِّر اســتهدافها وعناصرهــا، وذلــك ابعتبــار أن معظــم عناصرهــا مــن الشــباب الســوريني.

جيــب علــى هيئــة حتريــر الشــام التوقــف عــن االنتهــاكات مبختلــف أنواعهــا، وأن تُفــرج عــن مجيــع املعتقلــني لديهــا، وتــردَّ مجيــع مــا 
متَّ االســتياء عليــه بقــوة الســاح.

إن طول أمد النزاع املســلح الداخلي يف ســوراي، وســط إفات اتم من العقاب للنظام الســوري وحلفائه من امليليشــيات اإليرانية، 
وعــدم تقــدمي الدعــم الــكايف للفصائــل املعتدلــة، قــد أعطــى شــرعية كبــرة للتنظيمــات املتطرفــة، وشــجَّع بعــض فصائــل املعارضــة 

املســلحة علــى االنضمــام إليهــا.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEd2b3djNEduN2s/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


