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السبت 21 تشرين األول 2017

انتهاكات واسعة لهيئة تحرير الشام في 
محافظة إدلب

ال بُدَّ من محاية اجملالس احمللية من اهليمنة 
أو الذوبان
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة وسياق تارخيي

ثانياً: هيئة حترير الشام تبسط سيطرهتا بالقوة على معظم حمافظة إدلب
ثالثاً: انتهاكات هيئة حترير الشام يف هجومها على مناطق يف حمافظة إدلب

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة وسياق تاريخي:
ضمــن مســعى هيئــة حتريــر الشــام يف املــدة األخــرة لكســب شــرعيَّة حمليــة ودوليــة يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا، قامــت 
مبحــاوالت عديــدة لتوفــر خدمــات اجتماعيــة، علــى حســاب التخفيــف مــن هنــج القمــع واإلكــراه، وإن كانــت يف بعــض األحيــان 
قــد عمــدت إىل املــزج بــني السياســتني معــاً، ويف هــذا الســياق قــام ذراعهــا اإلعالمــي بضــخِّ وترديــد مصطلــح “اإلدارة املدنيــة”، 
لكــنَّ بُنيــَة وهيكليــة ورؤيــة هيئــة حتريــر الشــام الســلفية اجلهاديــة املتشــددة ُتظهــر بشــكل جلــيٍّ ســعيها إلقامــة حكــم وفــق منظورهــا 
اخلــاص بفهــم أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وهــذا مــا جعلهــا بشــكل مســتمر يف صــدام أو احتــواء أو اخــراق للمجالــس احملليــة، 
وذلــك يتغــر حبســب مناطــق ُتســيطر عليهــا، ومناطــق ميتــدُّ إليهــا نفوذهــا، ومناطــق ليــس هلــا فيهــا نفــوذ، ومــن خــالل رصــد فريــق 
الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف حمافظة إدلب، نســتطيع القول أنَّ معظم االنتهاكات الي قامت هبا هيئة حترير الشــام قد 
ــا حتظــى بشــعبية  وقعــت يف هــذا الســياق، حيــث تــرى هيئــة حتريــر الشــام يف اجملالــس احملليــة منافســاً يف توفــر اخلدمــات، كمــا أهنَّ
واســعة كوهنــا حتمــل صبغــة وطنيــة، هتــدف إىل إعــادة تأســيس الدولــة مــن منظــور وطــي، خبــالف منظــور هيئــة حتريــر الشــام، الــي 
ــا تظــلُّ تفتقــر إىل روافــع اجتماعيــة واســعة؛ بشــكل رئيــس نظــراً لفكرهــا  -وإن كان أغلــب عناصرهــا ســوريون حمليــون- إال أهنَّ

املتشــدد، وقياداهتــا القادمــني مــن اخلــارج، وقتاهلــا الواســع مــع فصائــل حمليَّــة متنوعــة.

كمــا ســجلنا وقــوع انتهــاكات عديــدة أخــرى يف ســياق حروهبــا النتــزاع الســيطرة والشــرعية مــن فصائــل أخــرى، وتبقــى الضحيــة 
األكــر هــي الســكان املدنيــون الذيــن بــات مههُّــم األكــر االســتقرار ووقــف القصــف اليومــي واالبتــزاز.

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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ــع هيئــة حتريــر الشــام دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر بيــان هلــا مجيــع فصائــل  بعــد ســبعة أيــام فقــط مــن تشــكيل جتمُّ
شــكِّلة هلــا بضــرورة االنفــكاك عنهــا، ألنَّ كلَّ مــن ينضــم إىل جبهــة النصــرة أو القاعــدة أو أي فصيــل ُمصنَّــف 

ُ
املعارضــة املســلحة امل

على قوائم اإلرهاب، ســُيعَتر داعماً له، وســيتمُّ اســتهداف اجلميع على الســوية ذاهتا، ولن تنجح حماولة جبهة النصرة الشــكليَّة 
باخلــروج عــن القاعــدة مــا مل تُغــرِّ أيديولوجيتهــا، حــى لــو انضــمَّ إليهــا عــدد مــن الفصائــل، وجنحــت بالســيطرة علــى بعــض آخــر 
منهــا، بــل العكــس متامــاً هــو مــا حصــل وســوف حيصــل، فســوف تُغــرِق جبهــة النصــرة مجيــع هــذه الفصائــل معهــا يف الظــالم 
والعدميــة واالســتهداف. كمــا أصدرنــا بتاريــخ 21/ حزيــران/ 2017 تقريــراً آخــر وثَّقنــا فيــه االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا هيئــة حتريــر 

الشــام يف أثنــاء اقتحامهــا مدينــة معــرة النعمــان.

إنَّ جبهــة النصــرة تتبــع اســراتيجية مطابقــة متامــاً الســراتيجية النظــام الســوري، الــذي يرغــب بالوصــول إىل ثنائيــة النظــام الســوري 
- التنظيمات املتطرفة، أيضاً تســعى التنظيمات املتشــددة كتنظيم داعش وجبهة النصرة )قبلهما دولة العراق اإلســالمية طبَّقت 
النَّهــج ذاتــه حرفيــاً( للوصــول إىل هــذه الثنائيــة، وبالتــايل تفــرض نفســها كقــوة وحيــدة علــى األراضــي الســورية، البــدَّ مــن اجللــوس 

والتفــاوض معهــا.

المنهجية:
يف هــذا التقريــر نســتعرض أبــرز االنتهــاكات الــي نفَّذهتــا عناصــر هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف تشــكَّل بــني جبهــة فتــح الشــام وعــدد 
مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة( بــني منتصــف متــوز وهنايــة آب 2017 مــن عمليــات قتــل واعتقــال تعســفي، وعمليــات 
املالحقــات األمنيــة، واســتدعاء إىل احملاكــم الشــرعية الــي اســتهدفت النشــطاء والعســكريني علــى حــدٍّ ســواء، إضافــة إىل مدامهــة 
مراكــز املنظمــات اإلنســانية واملنشــآت احليويــة املدنيــة، حيتــوي التقريــر 4 شــهادات متنوعــة لضحايــا جنــوا مــن االعتقــال أو 
املالحقــة، وقــد مجعناهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف 
مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة  أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معانــاة تذكُّ
كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. ال يشــمل التقريــر األبعــاَد واألضــراَر االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية، وملزيــد 

مــن التوســع يف منهجيــة عملنــا العامــة نرجــو زيــارة الرابــط.

http://sn4hr.org/arabic/?p=7582
http://sn4hr.org/arabic/?p=8257
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانياً: هيئة تحرير الشام تبسط سيطرتها بالقوة على معظم محافظة إدلب:
اجلمعــة 14/ متــوز/ 2017 اشــتبكت هيئــة حتريــر الشــام مــع حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية )أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة( 
ومشلــت االشــتباكات عــدة مناطــق يف حمافظــة إدلــب كان أبرزهــا قريــة تــل الطوقــان بريــف إدلــب الشــرقي، انتهــت بســيطرة هيئــة 

حتريــر الشــام علــى القريــة يف اليــوم ذاتــه.

الثالثــاء 18/ متــوز/ 2017 ســيطرت هيئــة حتريــر الشــام علــى قــرى إبلــني وحزاريــن بريــف إدلــب اجلنــويب؛ إثــر مهامجتهــا عــدة 
حواجــز عســكرية تابعــة حلركــة أحــرار الشــام، كمــا تابعــت تقدُّمهــا ليــاًل حنــو قريــة اهلبيــط الــي وقعــت حتــت ســيطرهتا أيضــاً، وامتــدَّت 

رقعــة االشــتباكات إىل مــدن ســلقني وحــارم وســرمدا والدانــا بريــف إدلــب الغــريب.

الســبت 22/ متــوز/ 2017 حاصــرت قــوات عســكرية تتبــع هيئــة حتريــر الشــام معــر بــاب اهلــوى علــى احلــدود الســورية الركيــة، 
ويف اليــوم التــايل مت التَّوصــل إىل اتفــاق بــني اهليئــة وحركــة أحــرار الشــام يقضــي بانســحاب األخــرة مــن معــر بــاب اهلــوى حنــو ســهل 
الغــاب، وتســليم املعــر لعناصــر تابعــني هليئــة حتريــر الشــام، تــال ذلــك انســحاب كامــل حلركــة أحــرار الشــام مــن مدينــة إدلــب وبذلــك 
اســتطاعت هيئــة حتريــر الشــام الســيطرة علــى قرابــة 60 % مــن جممــل حمافظــة إدلــب، وتركَّــزت ســيطرهتا يف مناطــق الريــف اجلنــويب 

والغــريب والشــريط احلــدودي مــع تركيــا.
أدَّت ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام علــى معــر بــاب اهلــوى احلــدودي يف 23/ متــوز إىل إغــالق الســلطات الركيــة للمعــر بشــكل كامــل 
عــدة أيــام، انعكــَس ذلــك مباشــرة علــى حيــاة الســكان يف حمافظــة إدلــب، وظهــر بشــكل خــاص يف النَّقــص احلــاد يف مــادة الطحــني، 
مث أُعيــَد افتتــاح املعــر بعــد قرابــة أســبوع، بشــكل جزئــي حيــث ُمنــع عــره دخــول بعــض املــواد األساســية والغــر غذائيــة كمــواد البنــاء 
مثــاًل؛ مــا أدى إىل ارتفــاع مفاجــئ يف أســعار العديــد مــن املــواد؛ األمــر الــذي زاَد يف األعبــاء املاليــة علــى املدنيــني الذيــن يعيشــون 
حتــت وطــأة أوضــاع اقتصاديــة مرديَّــة، كمــا صــرَّح وزيــر التجــارة واجلمــارك الركــي “بولنــت توفنكجــي” يــوم اخلميــس 10/ آب أنَّ 

أنقــرة ســتحدُّ مــن حركــة الســلع غــر اإلنســانية عــر املعــر، ألنَّ اجلانــب الســوري خيضــع لســيطرة تنظيــم إرهــايب.
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ثالثاً: انتهاكات هيئة تحرير الشام في هجومها على مناطق في محافظة إدلب: 
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

اســتخدمت هيئــة حتريــر الشــام يف العمليــة العســكرية الــي شــنَّتها علــى مناطــق ســيطرة حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية الدبابــات 
ــذت عــدة هجمــات عشــوائية علــى املخيمــات الــي تــؤوى نازحــني الســيما يف قريــة ديــر حســان بريــف حمافظــة  والصواريــخ، ونفَّ
إدلب الشــمايل، وقد ســجلنا مقتل عدد من النازحني املدنيني يف تلك املخيمات، كما تعذَّر إســعاف املصابني بســبب إغالق 

الطــرق مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام.
إضافــة إىل مــا ســبق ســجَّلنا هجومــاً لعناصــر هيئــة حتريــر الشــام يف 19/ متــوز/ 2017 علــى مظاهــرة خــرج فيهــا أهــايل مدينــة 

ســراقب، كانــت تطالــب بوقــف االشــتباكات احلاصلــة بــني اهليئــة وحركــة أحــرار الشــام اإلســالمية.
وثَّقنــا مقتــل مــا اليقــل عــن 10 مدنيــاً بينهــم 2 طفــاًل، و2 بســبب التعذيــب و1 ناشــط إعالمــي علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام يف 

املــدة الــي يغطيهــا التقريــر.

مصعــب العــزو، ناشــط إعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي، قُتــل يف 19 متــوز، جــراء إصابتــه برصــاص عناصــر هيئــة حتريــر الشــام 
اهلئيــة  بــني  احلاصلــة  االشــتباكات  بوقــف  تطالــب  أثنــاء مشــاركته يف مظاهــرة 

وحركــة أحــرار الشــام اإلســالمية يف مدينــة ســراقب. 

باء: االعتقاالت التَّعسفية واملالحقات األمنية واالستدعاء إىل احملاكم الشرعية:
جلــأت هيئــة حتريــر الشــام إىل شــنِّ محلــة اعتقــاالت واســعة عقــب ســيطرهتا علــى معظــم املناطــق يف حمافظــة إدلــب، اســتهدفت 
فيهــا علــى وجــه اخلصــوص النشــطاء اإلعالميــني وعاملــي اإلغاثــة الذيــن انتقــدوا سياســة اهليئــة عــر منشــورات علــى صفحاهتــم يف 

مواقــع التواصــل االجتماعــي واســتخدمت سياســة الكمائــن لإليقــاع بالبعــض منهــم.

ــن هيئــة حتريــر الشــام مــن اعتقــال ناشــط معــني، فإهنــا تقــوم باعتقــال أقربائــه، هبــدف إجبــاره علــى تســليم نفســه،  يف حــال عــدم متكُّ
وهــذه سياســة اتبَّعتهــا قــوات النظــام الســوري بشــكل واســع وخميــف، وقــد اســتهدفت االعتقــاالت الــي قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام 
بشكل رئيس عناصر من فصائل يف املعارضة ينتمون إىل فصائل مسلحة كانت اهليئة قد هامجتها، وبشكل خاص الفصائل الي 
تشــارك يف غرفــة عمليــات “درع الفــرات” املدعومــة مــن قبــل الســلطات الركيــة، وقامــت اهليئــة بتوزيــع وثائــق اســتدعاء لألشــخاص 
الذين مل تتمكن من اعتقاهلم -إىل احملاكم الشرعية التابعة هلا- مشلت يف بعضها النساء اللوايت خرجَن يف مظاهرات مناهضة هلا.

مصعب العزو

http://sn4hr.org/wp-content/uploads/2017/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88.jpg
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- خطاب تحريض على العنف والقتل: 
رصدنــا ذكــَر بعــض خطبــاء املســاجد التابعــني هليئــة حتريــر الشــام يف بعــض املناطــق التابعــة هلــا أمســاَء نشــطاء عرفــوا مبعارضتهــم هليئــة 

حتريــر الشــام يف خطــب يــوم اجلمعــة، ُمطالبــني بإعدامهــم ومعاقبتهــم. 
ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال مــا اليقــل عــن 82 شــخصاً، يتوزعــون إىل 27 مدنيــاً، و55 عســكرياً 

مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام يف املــدة الــي يُغطيهــا التَّقريــر فقــط.

اجلمعــة 21/ متــوز/ 2017 اعتقلــت عناصــر تابعــة هليئــة حتريــر الشــام حُمــرراً صحفيــاً لــدى إحــدى املؤسســات اإلعالميــة، وهــو 
أيضــاً ناشــط يف جمــال احلمــالت اإلعالميــة احملليــة، دامهــت العناصــر منزلــه واقتــادوه إىل ســجن تابــع للمحكمــة الشــرعية يف 
اتــه اإلعالميــة مــن منزلــه مث حطَّموهــا؛ بســبب نشــر املوقــع الرمســي للجهــة الــي يعمــل معهــا تقريــراً صحفيــاً  منطقتــه، وصــادروا معدَّ
نقَل فيه جمريات االشــتباكات بني هيئة حترير الشــام وحركة أحرار الشــام يف منطقته، وقد أخر الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
عــن ظــروف اعتقالــه )مت إخفــاء مجيــع املعلومــات الــي تــدلُّ علــى هويــة الشــاهد ومــكان احلادثــة ألســباب أمنيــة تتعلــق بالســالمة(:

“احتجــزوين يف زنزانــة منفــردة مغطــى العينــني مــدة يومــني، مث اســتدعوين إىل التحقيــق، وســألي احملقــق عــن عملــي، 
ــم ســيحكمون  مــي بالعمــل مــع جهــة إعالميــة علمانيــة تعمــل لصــاحل الغــرب، ويف أثنــاء التحقيــق أخــروين أهنَّ واهتَّ
علــيَّ بالســجن يف ســجن العقــاب وهــو ســجن ســيئ الصِّيــت ُيشــبه إىل حــد كبــر معتقــالت النظــام الســوري، وال 
حيتجــزون فيــه إال األشــخاص الذيــن يريــدون إخفاءهــم. بعــد التَّحقيــق نقلــوين إىل زنزانــة مجاعيــة كان فيهــا قرابــة 94 
معتقــاًل، ومســاحتها حنــو 4*6م2، بقيــت فيهــا أربعــة أيــام، وكان االزدحــام ُيســبِّب لنــا االختنــاق خاصــة مــع ارتفــاع 
ــط أجــراه أحــد قــادة الفصائــل الــي مل ُتشــارك يف القتــال بشــرط  حــرارة اجلــو، بعــد أربعــة أيــام خرجــت عقــب توسُّ

اســتمرار حماكمــي وأنــا خــارج السِّــجن وحتديــد مواعيــد معيَّنــة ملراجعــة احملكمــة.
قبــل خروجــي مــن الســجن هــّددين احملقــق باعتقــايل جمــدداً يف حــال قمــت بنشــر مــا تعرَّضــت لــه علــى وســائل 
اإلعــالم، وعلمــت بعــد خروجــي أنَّ خطيــب املســجد يف بلــديت ذكــر امســي يف خطبــة يــوم اجلمعــة مطالبــاً مبحاكمــي 

وإعدامــي ألنــي أعتــر كافــراً يف نظرهــم؛ لذلــك غــادرت ســوريا إىل تركيــا بشــكل مؤقــت”.
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عمــار العبــدو، مصــور صحفــي، يبلــغ مــن العمــر 19 عامــاً، مــن أبنــاء بلــدة 
بلشــون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، جنــا عمــار مــن حماولــة اعتقــال قامــت 
املنضــوي يف هيئــة حتريــر  الشــام  فتــح  تنظيــم  تنتمــي إىل  هبــا عناصــر مســلحة 
الشــام يف 29/ متــوز/ 2017، أخــر عمــار الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
-عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- عــن ظــروف مالحقتــه 

وتعرضــه للتهديــد بالقتــل:

“دامهــت عناصــر تابعــة ألمنيــة ســجن العقــاب التابــع لتنظيــم فتــح الشــام منــزيل يف قريــة بلشــون قرابــة الســاعة اخلامســة مســاء 
دون أي ســابق إنــذار ومتكَّنــت مــن اهلــرب مــن نافــذة املنــزل حنــو األراضــي الزراعيــة، وبعدهــا اختبــأت وتواريــت عــن األنظــار حــى 
ــه إيلَّ هتمــاً تتعلــق مبعارضــة هنجــه وحتريــض النــاس  اآلن، علمــت عــر أشــخاص مقرَّبــني مــن تنظيــم فتــح الشــام أن التنظيــم وجَّ
علــى رفضــه وتصويــر تقاريــر ُتظهــر قمعــه يف املناطــق احملــررة، وبعــد 24 ســاعة علــى املدامهــة وجهــوا إيل إنــذاراً لتســليم نفســي إىل 

حاجــز املعصــرة التابــع هلــم”.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع إحــدى النســاء مــن بلــدة مرعيــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب –عــر تطبيــق 
البلــدة ذاهتــا، وقامــت اهليئــة باســتدعاء النســاء  قــد شــاركت يف تظاهــرة مناهضــة هليئــة حتريــر الشــام يف  واتســاب-، كانــت 

املشــاركات يف التظاهــرة عــر الشــرطة اإلســالمية التابعــة هلــا، تقــول الســيدة: 
“يف 20 متــوز تقريبــاً حصلــت اشــتباكات يف بلــديت مرعيــان بــني هيئــة حتريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام، اســتمرَّت يومــان وكان 
الرصــاص ينهــال علــى منازلنــا، حيــث مل يراعــي الطرفــان وجــود املدنيــني بينهــم أثنــاء اقتتاهلــم وُأصيــب أطفالنــا بالرَّعــب. بعــد يومــني 
وعندمــا عــاد اهلــدوء إىل القريــة خرجنــا يف مظاهــرة نُطالــب فيهــا هيئــة حتريــر الشــام باخلــروج مــن القريــة وإيقــاف القتــال وحتيِّيــد القريــة 
عــن مجيــع أشــكال الصراعــات بــني الفصائــل، وأثنــاء التظاهــرة مررنــا جبانــب منــزل أحــد قياديــي اهليئــة فخرجــت زوجتــه وشــتمت 
املتظاهــرات؛ مــا تســبب حبصــول تالســٍن بــني بعــض النســاء يف املظاهــرة وبينهــا، مث تابعــت املظاهــرة طريقهــا يف القريــة حــى وصلنــا 
قــرب حاجــز تابــع للهيئــة فطلــب منــا الرجــوع وإيقــاف التظاهــرة، وأخرونــا أن القتــال توقــف يف القريــة فعدنــا أدراجنــا خوفــاً مــن 

التَّصعيــد، خاصــة أن مــن عــادة اهليئــة إطــالق الرصــاص علــى التظاهــرات.

عمار العبدو

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dV85ajhVUnhkOGM/view
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بعــد عــدة أيــام ســلَّم عناصــر اهليئــة مذكــرات اســتدعاء لســبع ســيدات ممَّــن شــاركَن يف التظاهــرة للقــدوم إىل احملكمــة الشــرعية يف 
القريــة بدعــوى أن زوجــة القيــادي يف هيئــة حتريــر الشــام اشــتكت عليهــنَّ بالتَّهجــم عليهــا أثنــاء التظاهــرة، لكــن عناصــر مــن هيئــة 
ــذت مــن احلادثــة العابــرة الــي حصلــت أثنــاء التظاهــرة حجــة إلرعــاب  حتريــر الشــام ممَّــن ينتمــون إىل قريتنــا أخرونــا أنَّ اهليئــة اتَّ
النســاء مــن عواقــب خروجهــن ضــدَّ اهليئــة مــرة أخــرى، والتلميــح بالقيــام حببســهنَّ دون أي اعتبــار ألعــراف جمتمعنــا الــي تعتــر 

اعتقــال النســاء مــن األمــور الــي متــسُّ كرامــة العائــالت وشــرفها”.

أبرز المعتقلين:
غســان عنكــر، عنصــر لــدى حركــة أحــرار الشــام، مــن أبنــاء قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم الثالثــاء 18/ متــوز/ 2017 خــالل مدامهتهــا حاجــزاً علــى أطــراف قريــة اهلبيــط، واقتادتــه إىل 

جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ســري ناصــر ويت، مــدين، مــن أبنــاء مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر 
الشــام يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســلقني، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وهــو شــقيق اإلعالمــي 

املالحــق مــن قبــل اهليئــة فــارس ويت، ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

مذكرة استدعاء لسيدة من بلدة مرعيان بريف حمافظة إدلب اجلنويب صادرة عن الشرطة اإلسالمية التابعة هليئة حترير الشام يف 
29/ متوز/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VHhpYkMtY29qTzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZmpiS3RYNHo5T00/view
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عــالء الغــايب، مســؤول العالقــات العامــة يف جيــش النخبــة أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي هليئــة حتريــر الشــام يــوم اخلميــس 27/ متــوز/ 2017 مــن مــكان وجــوده 
يف قريــة معــرة حرمــة، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

بكــري راونــدوس، مــدين، مــن أبنــاء مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 69 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017 مــن مــكان وجــوده يف مدينــة ســلقني؛ بســبب شــتمه أحــد عناصــر 

اهليئــة علــى تصرفاتــه، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

موفــق صــاحل األمحــد، ضابــط منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، مــن أبنــاء قريــة عابديــن بريــف إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمــي هليئــة حتريــر الشــام يــوم الثالثــاء 8/ آب/ 2017 مــن مــكان وجــوده يف قريــة عابديــن، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، 

ال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

جيم: مدامهة مراكز املنظمات اإلنسانية ومصادرة حمتوياهتا:
وثَّقنــا يف املــدة الــي يُغطيهــا التقريــر مدامهــة هيئــة حتريــر الشــام مــا اليقــل عــن 6 مراكــز تابعــة ملنظمــات إغاثيــة، وقــد جــرت معظــم 
املدامهات يف 22/ متوز/ 2017 بتهمة أنَّ هذه املنظمات تتبع فصائل عسكرية هتاجم اهليئة. استوىل عناصر يتبعون هليئة حترير 
الشــام علــى حمتويــات مســتودعات تلــك املنظمــات مــن املــواد اإلغاثيــة ونقلوهــا إىل أماكــن جمهولــة، كمــا اعتقــَل عناصــر مــن اهليئــة 
عــدداً مــن املوظفــني العاملــني يف تلــك املنظمــات، وقامــوا بالتحقيــق معهــم، مث أطلقــوا ســراحهم الحقــاً، وقــد رصدنــا حــاالت ضــرب 
وإطــالق نــار حنــو حــراس تلــك املراكــز لتخويفهــم ومنعهــم مــن معارضــة أيــة عمليــة ســيطرة علــى املراكــز أو االســتيالء علــى حمتوياهتــا.
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حتّدثت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان -عر اهلاتف- مع عامل إغاثي وأمني مســتودع لدى إحدى املنظمات الي تعرَّضت 
مســتودعاهتا للمدامهــة مــن قبــل عناصــر هيئــة حتريــر الشــام يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017، وأخــر الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان عــن تفاصيــل مدامهــة املســتودعات التابعــة للمنظمــة ونقلهــا إىل جهــة جمهولــة، وتعرُّضــه لالعتــداء بالضــرب أثنــاء املدامهــة 

والتهديــد بالقتــل )مت إخفــاء مجيــع املعلومــات الــي تــدلُّ علــى هويــة الشــاهد ومــكان احلادثــة خوفــاً علــى ســالمته(:
“شــهدُت اشــتباكات متقطعــة بــني حركــة أحــرار الشــام وهيئــة حتريــر الشــام وحصــل اتفــاق بــني الطرفــني علــى مغــادرة 
حركــة أحــرار الشــام املنطقــة ودخــول هيئــة حتريــر الشــام، عندمــا ســاد اهلــدوء يف املنطقــة ذهبــت لتفقــد مســتودعات 
املنظمــة الــي أعمــل فيهــا، واتصلــت ببعــض العمــال للذهــاب أيضــاً، ولــدى وصــويل كان هنــاك عناصــر ملثَّمــة ُمنتشــرة 
ــم مــن اهليئــة فأظهــرُت هويــة العمــل، وعرَّفتهــم عــن نفســي وســبب  يف الشــارع املقابــل ملقــرِّ املنظمــة أخــرين أحدهــم أهنَّ
قدومــي، ومسحــوا يل باملــرور إىل مقــرِّ املنظمــة وفيــه املســتودعات احلاويــة علــى املــواد اإلغاثيــة، كمــا مسحــوا للعمــال 
باملــرور أيضــاً، بعــد حنــو ثــالث ســاعات جــاء قيــادي مــن هيئــة حتريــر الشــام وعرَّفــي علــى نفســه وأنَّــه يقــوم باســتالم 
مجيــع املراكــز الــي كانــت تتبــع حلركــة أحــرار الشــام أو الــي قامــت احلركــة بتأجرهــا للمنظمــات، فوضَّحــت لــه أن 
مجيــع مــا يتبــع للمنظمــة هــو مســتقل وشــرحت لــه عــن عمــل املنظمــة وأظهــرت لــه عقــد أجــار املــكان، الــذي تعــود 
ملكيتــه لشــخص مــدين، لكنَّــه أصــرَّ علــى وجــود عالقــة بــني املنظمــة واحلركــة مث بــدأت هلجتــه حتتــدُّ معــي وطلــب 
مــن عناصــره الدخــول إىل املنظمــة واالنتشــار فيهــا وإخــراج العمــال منهــا، ونقــل مجيــع حمتويــات املســتودعات إىل 
ســيارات شــحن كانــت تقــف يف اخلــارج، أنــا هنــا بــدأت بالصــراخ يف وجهــه وطلبــت منــه التوقــف واخلــروج والذهــاب 
إىل احملكمــة إن كان لديــه أيــة مشــكلة مــع املنظمــة، فطلــب مــن العناصــر ســحيب إىل اخلــارج وضــريب، وقــال يل 
إن مسعــت صوتــك مــرة أخــرى فثمنــك رصاصــة، مث نقلــوا مجيــع احملتويــات يف املســتودعات وذهبــوا، وأخــرين أثنــاء 
خروجــه بــأّن علــيَّ مراجعــة احملكمــة إن كانــت لــدي مشــكلة، وبالطبــع أنــا مل أذهــب إىل احملكمــة ألهنــا تتبــع للهيئــة 

أيضــاً كمــا أنــي خشــيت أن يتعرضــوا يل باالعتقــال أو القتــل”.

أبرز المراكز التي تمَّ االعتداء عليها:
الســبت 22/ متوز/ 2017 دامهت عناصر تابعة هليئة حترير الشــام مقرات هيئة العمل اإلنســاين يف الشــمال الســوري يف مدينة 
هيــب والضــرب؛ مــا أدى إىل إصابــة ثالثــة  ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، وتعــدَّت علــى العاملــني املوجوديــن فيهــا بالرَّ

عاملــني جبــراح، واعتقــال عــدد مــن املوظفــني أُطلــق ســراحهم بعــد عــدة أيــام.
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الســبت 22/ متــوز/ 2017 دامهــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام مقــرَّ مجعيــة “إحســان ســراقب” يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــمايل، وســيطرت علــى كامــل املســتودعات اإلغاثيــة واملعــدَّات املكتبيــة ونقلتهــا إىل جهــة جمهولــة.

الســبت 22/ متــوز/ 2017 دامهــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام مقــرَّ منظمــة فيومــس يف مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــمايل، وكّســرت األقفــال ودخلــت املســتودعات اإلغاثيــة ونقلــت حمتوياهتــا إىل جهــة جمهولــة.

الســبت 22/ متــوز/ 2017 دامهــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام مقــرَّ منظمــة األيــادي البيضــاء يف مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــمايل، وأفرغــت مكاتبهــا ومســتودعاهتا بشــكل كامــل ونقلتهــا إىل جهــة جمهولــة.

اإلثنــني 24/ متــوز/ 2017 اقتحمــت عناصــر تابعــة هليئــة حتريــر الشــام مقــرَّ مجعيــة املنــال يف مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب 
الغــريب، وصــادرت املبــى وحمتوياتــه بــدون أيِّ ســبب.

اخلميــس 27/ متــوز/ 2017 ســيطرت هيئــة حتريــر الشــام علــى احملكمــة اإلســالمية يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، بعــد أن أجــرت رئيــس احملكمــة الشــيخ أمحــد علــوان علــى االســتقالة أو العمــل حتــت ســلطتها.

 
هــذا احلجــم الواســع مــن االنتهــاكات، ومــن التحريــض واملالحقــة األمنيــة، دفــَع العديــد مــن النشــطاء احملليــني الفاعلــني يف حمافظــة 
إدلــب إىل اهلــرب والتــواري عــن األنظــار أو حماولــة اللجــوء مــن ســوريا حنــو تركيــا خوفــاً مــن تعرُّضهــم للقتــل أو اإلخفــاء القســري.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
ُتســيطر هيئــة حتريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان املقيمــني فيهــا، كمــا أنَّ هلــا كيانــاً 
سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة حتريــر 

الشــام بارتــكاب انتهــاكات واســعة عــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري، واالســتيالء علــى املمتلــكات.
كما انتهكت القانون الدويل اإلنساين عر عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز، الذي تسبَّب يف مقتل العديد من املدنيني.
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التوصيات:
إلى المجتمع الدولي:

• الدَّعــم املــايل واللوجســي إىل اجملالــس احملليــة الفاعلــة الــي تعيــش حالــة صــراع معلــن أو خفــي مــع هيئــة حتريــر الشــام، الــي تســعى 
إىل اهليمنــة عليهــا أو تفتيتهــا.

• دعــم منظمــات اجملتمــع املــدين احليويــة يف حمافظــة إدلــب، والــي تقــف يف وجــه التنظيمــات املتطرفــة عــر نشــر الوعــي وتقــدمي 
اخلدمــات.

للحــدود،  عابــرة  الكردســتاين، ومجيعهــا  العمــال  وحــزب  وغرهــا،  والعراقيــة  اإليرانيــة  الشــيعية  املتطرفــة  املنظَّمــات  تصنيــف   •
واملدعومــة مــن دولــة إيــران بشــكل علــي، علــى قوائــم اإلرهــاب، واســتهدافها والتضييــق عليهــا جنبــاً إىل جنــب مــع التنظيمــات 

املتشــددة. اإلســالمية 
• تعيــش التنظيمــات املتشــددة علــى احلــروب والنزاعــات لذلــك ال بُــدَّ مــن تســريع عمليــة االنتقــال السياســي حنــو الدميقراطيــة 

ومســاعدة الدولــة الســورية اجلديــدة علــى اســتعادة األمــن واالســتقرار.

إلى فصائل المعارضة المسلحة:
• إنَّ تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقاً( يعتــر املكــوِّن الرئيــس هليئــة حتريــر الشــام والقيــادي الفعلــي لعملياهتــا، وإنَّ حماولــة 
إهنــاء مجيــع الفصائــل للوصــول إىل ثنائيــة، هيئــة حتريــر الشــام - النظــام الســوري، يُثبــت أنَّ شــيئاً مــن أيديولوجيتهــا مل خيتلــف، 

ــة إليهــا ســرعة االنفــكاك عنهــا، وفضــح ممارســاهتا. وهلــذا يتوجــب علــى مجيــع الفصائــل املنضمَّ
• تنظيــم محــالت توعويــة بفكــر التنظيمــات املتطرفــة، وكيفيــة اخراقهــا للمجتمعــات وجتنيدهــا للمقاتلــني الشــباب، بالتــوازي مــع 

ورشــات عــن ضــرورة احــرام حقــوق اإلنســان األساســية، والدفــاع عنهــا.

إلى هيئة تحرير الشام:
• التَّوقف الفوري عن إثارة حالة الفوضى واالقتتال واالحتقان االجتماعي.

• احرام حقوق اإلنسان األساسية يف املناطق الي ُتسيطر عليها.
• اإلفراج الفوري عن مجيع املعتقلني بشكل تعسفي.

• إعادة املمتلكات واألبنية الي متَّ االستيالء عليها، وتعويض املنظمات واألفراد املتضررين.
• ال يكفي اإلعالن اللفظي عن االنفكاك عن تنظيم القاعدة، إن مل ُيرجم عملياً على أرض الواقع.

 
شكر  

خالــص الشــكر للناجــني والنشــطاِء احملليــني الذيــن أغنــت معلوماهتــم هــذا التقريــر، والذيــن عــرَّض البعــض منهــم حياتــه للخطــر يف 
ســبيل كشــف احلقيقــة، وحماســبة املتورطــني.
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