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النصرة حتى اآلن

أواًل: خلفية موجزة عن هيئة تحرير الشام:

مــرَّت هيئــة تحريــر الشــام بسلســلة مــن المراحــل والتطــورات حتــى وصلــت إلــى شــلكها الحالــي، فنواتهــا التأسيســية 
تعــود إلــى جبهــة النصــرة التــي ُأعلــن عنهــا فــي كانــون الثانــي/ 12012 ، وكان قائدهــا العــام أبــو محمــد الجوالنــي2 ، الــذي 
ــد تأسيســها عــن تبعيتها/مبايعتهــا لتنظيــم القاعــدة، مــع ذلــك فقــد حصلــت علــى مباركــة القاعــدة،  ــم يعلــن عن ل
وفــي نيســان/ 2013 أعلــن الجوالنــي انفصالــه عــن تنظيــم داعــش، وبيعــة جبهــة النصــرة للقاعــدة3 . اســتمرت جبهــة 
النصــرة حتــى 28/ تمــوز/ 2016 عندمــا أعلــن الجوالنــي فــكَّ ارتباطهــا عــن تنظيــم القاعــدة وتغييــر اســمها إلــى “جبهــة 
لت مــن جبهــة فتــح  ــر الشــام5 ، وقــد تشــكَّ فتــح الشــام” 4، وفــي 28/ كانــون الثانــي/ 2017 تــم اإلعــان عــن هيئــة تحري
الشــام، إضافــة إلــى عــدد مــن التنظيمــات اإلســامية المتشــددة6 مثــل جيــش المهاجريــن واألنصــار، كمــا انضــم إلــى 
هــذا التحالــف بعــض مــن فصائــل المعارضــة المســلحة، ورجــال ديــن وشــرعيين محلييــن وأجانــب7 ، وقــد غادرهــا 
ــر الشــام عناصــر جبهــة النصــرة، ومجموعات/أفــراد  ــر منهــم الحقــًا، وبشــكل تدريجــي، ويبقــى عمــاد هيئــة تحري الكثي

إســامية متشــددة.

ونعتقــد أن جميــع هــذه التحالفــات والمســميات تهــدف إلــى تغييــر نظــرة المجتمــع الدولــي نحــو جبهــة النصــرة عبــر 
االبتعــاد عــن القاعــدة، ودمــج فصائــل وعناصــر محليــة ســعيًا نحــو الخــروج مــن التصنيــف اإلرهابــي8 -وهــذا كان واضحــًا 
فــي مقابلــة أبــو محمــد الجوالنــي مــع الصحفــي األمريكــي مارتــن ســميث9 -، فقــد صنفتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
هــا مجلــس األمــن الدولــي إلــى قائمــة  ــار/ 2013 ضمَّ ــام مــن تأسيســها علــى أنهــا تنظيــم إرهابــي ، وفــي 30/ أي بعــد أي

العقوبــات للكيانــات واألفــراد التابعــة لتنظيــم القاعــدة10 .

1  الجزيرة، جبهة النصرة ألهل الشام،

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/5/8/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D 

8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85

https://www.syria.tv/120891 ،2  تلفزيون سوريا، محطات في حياة أبو محمد الجوالني، حسام جزماتي

https://www.reuters.com/article/oegtp-syria-crisis-my5-idARACAE9B23BW20130410 ،3  رويترز، جبهة النصرة السورية تبايع الظواهري زعيم القاعدة

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-38949469 ،5   البي بي سي، “تحرير الشام” أحدث نسخ تنظيم القاعدة في سوريا

6 نســتند بشــكل أساســي فــي تصنيــف التنظيمــات المتشــددة أو اإلرهابيــة إلــى مــا ورَد فــي تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة مــن وصــف لهــا، وكذلــك اســتنادًا إلــى 

قــرارات مجلــس األمــن؛ القــرار 2170 لعــام 2014، القــرار 2249 لعــام 2015، القــرار 2258 لعــام 2015.

7  الشــيخ عبــد الــرزاق المهــدي، الشــيخ أبــو الحــارث المصــري، أبــو يوســف الحمــوي، الشــيخ أبــو الطاهــر الحمــوي، الشــيخ عبــد هللا المحيســني، الشــيخ مصلــح 

العليانــي، أبــو جابــر الشــيخ، وأبــو يوســف المهاجــر.

/https://www.pbs.org/wgbh/frontline/interview/abu-mohammad-al-jolani ،فرونت الين، الجهادي، مارتن سميث ،)PBS( 8  خدمة البث العام

9  نيويورك تايمز، الواليات المتحدة تضع جماعة متمردة سورية متشددة على قائمة المنظمات اإلرهابية،

https://www.nytimes.com/2012/12/11/world/middleeast/us-designates-syrian-al-nusra-front-as-terrorist-group.html 

10  الجزيرة، األمم المتحدة تدرج جبهة النصرة السورية في القائمة السوداء،

https://www.aljazeera.com/news/2013/5/31/un-blacklists-syrias-al-nusra-front 

4  الجزيرة، جبهة النصرة تنفصل عن القاعدة وتغير اسمها، 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/5/8/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/5/8/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/5/8/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.syria.tv/120891
https://www.reuters.com/article/oegtp-syria-crisis-my5-idARACAE9B23BW20130410
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-38949469
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/55
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/interview/abu-mohammad-al-jolani/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/interview/abu-mohammad-al-jolani/
https://www.nytimes.com/2012/12/11/world/middleeast/us-designates-syrian-al-nusra-front-as-terrorist-group.html
https://www.nytimes.com/2012/12/11/world/middleeast/us-designates-syrian-al-nusra-front-as-terrorist-group.html
https://www.aljazeera.com/news/2013/5/31/un-blacklists-syrias-al-nusra-front
https://www.aljazeera.com/news/2013/5/31/un-blacklists-syrias-al-nusra-front
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86
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 الهيئــة بتغييــر التســميات بــل حاولــت القيــام بممارســات كــي تثبــت أهليتهــا للخــروج مــن خانــة المنظمــات 
ِ

ولــم تكتــف
المصنفــة إرهابيــًا، لعــلَّ مــن أبــرز تلــك المحطــات هــو مــا حصــل فــي حزيــران/ 112020  مــن مجابهتهــا لتجمــع “فاثبتــوا” 
المكــون مــن خمســة فصائــل تصنــف علــى أنهــا فصائــل إســامية متطرفــة هــي: )تنظيــم حــراس الديــن، جماعــة أنصــار 
الديــن، تنســيقية الجهــاد، لــواء المقاتليــن األنصــار، جماعــة أنصــار اإلســام(، فقــد كانــت هــذه فرصــة مناســبة للهيئــة 
إلظهــار ابتعادهــا عــن المجموعــات األكثــر تطرفــًا، بــل محاربتهــا بالبيانــات اإلعاميــة واســتهداف قادتهــا، وإن كان 
ذلــك ربمــا ينــدرج ضمــن ســياق المنافســة فــي الســيطرة علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن األراضــي واألتبــاع، لكنــه أيضــًا 
يظهــر المواجهــة بيــن مــا تحــاول الهيئــة الترويــج لــه مــن أنهــا تســعى ألن تكــون فصيــًا محليــًا، وبأنهــا تواجــه الفصائــل 
ــر مــن التنظيمــات المتطرفــة  ــًا12 ، بخــاف الكثي ــدًا إرهابي ــي تهدي ــي يعتبرهــا المجتمــع الدول ــة المعولمــة والت الجهادي
المحليــة، فهنــاك العشــرات مــن الفصائــل التابعــة إليــران، والتــي تنفــذ أعمــااًل إرهابيــة فــي ســوريا والعــراق ولــم يتــم 

تصنيفهــا علــى قوائــم اإلرهــاب13 . 

ــة هــو  ــم القاعــدة، وممارســات التنظيمــات اإلرهابي ــد فــإنَّ الســعي الحقيقــي والجــدي لابتعــاد عــن تنظي ــكل تأكي وب
خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح، لكــن ذلــك ال يكــون عبــر البيانــات والتصريحــات اإلعاميــة عبــر وســائل اإلعــام الغربيــة أو 
المحليــة، بــل ال بــدَّ مــن إثبــات ذلــك عبــر احتــرام المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وكذلــك القانــون 

الدولــي اإلنســاني، وبــدون ذلــك تبقــى كافــة البيانــات والمحــاوالت مجــرد حبــر علــى ورق.

ــر الشــام خــال المعــارك علــى خلفيــة  ــر يحــاول أن يظهــر أنماطــًا مــن االنتهــاكات قامــت بهــا هيئــة تحري وهــذا التقري
النــزاع المســلح الداخلــي فــي ســوريا، والتــي شــكلت انتهــاكًا للقانــون الدولــي اإلنســاني14 ، وكذلــك االنتهــاكات التــي 
قامــت بهــا فــي مناطــق ســيطرتها والتــي تشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان15 ، وإبــراز حجــم وفداحــة 
تلــك االنتهــاكات، التــي تنســف ممارســتها واســتمراريتها روايــة هيئــة تحريــر الشــام التــي تحاول تســويق نفســها للعب 
دور سياســي والحفــاظ علــى بقائهــا، وفــي ســبيل ذلــك فإنــه علــى هيئــة تحريــر الشــام معالجــة إرث الماضــي، واالعتــراف 
باالنتهــاكات، ومحاســبة مرتكبيهــا، وتعويــض الضحايــا، واحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية، وغيــر ذلــك مــن النقــاط 

التــي يوصــي بهــا هــذا التقريــر اســتنادًا إلــى مــا تــم توثيقــه مــن انتهــاكات.

 shorturl.at/yEI69،11  مركز عمران للدراسات، الهيئة وإعادة تشكيل الفضاء الجهادي .. ترتيبات داخلية ورسائل خارجية، ساشا العلو

13  مركز واشنطن للدراسات، مشكلة الميليشيات التي تواجهها واشنطن في سوريا هي مشكلة إيرانية،

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mshklt-almylyshyat-alty-twajhha-washntn-fy-swrya-hy-mshklt-ayranyt 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule139 ،139 14 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

15 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان،

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

12  مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، الحــركات المتشــددة والســلفية فــي ســورية بعــد 2011 وتحــوالت هيئــة تحريــر الشــام، صالــح الحمــوي )ترجمــة فــارس 

shorturl.at/jrOT8 جاســم(، 

shorturl.at/yEI69
shorturl.at/yEI69
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mshklt-almylyshyat-alty-twajhha-washntn-fy-swrya-hy-mshklt-ayranyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mshklt-almylyshyat-alty-twajhha-washntn-fy-swrya-hy-mshklt-ayranyt
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule139
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://shorturl.at/jrOT8
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ثانيًا: منهجية التقرير:

يعتمــد التقريــر بشــكل رئيــس علــى مــا يقــوم بــه فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن عمليــات رصــد وتوثيــق 
يوميــة مســتمرة النتهــاكات قامــت بهــا جبهــة النصــرة، التــي أصبحــت هيئــة تحريــر الشــام، فــا يمكــن فصــل االنتهاكات 
الســابقة عــن الحاليــة )مــا زال أبــو محمــد الجوالنــي يمثــل رأس الســلطة فيهــا(، حيــث نقــوم بأرشــفة الحــوادث التــي 
لة باالســم  قمنــا بتوثيقهــا، والتــي تخضــع دائمــًا للمتابعــة والتحديــث، ونؤكــد أن جميــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه مســجَّ
والتاريــخ والمــكان، وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري، وآخــر المشــاهدات 
والوثائــق، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، وقــد قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء برنامــج خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل 
طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز وفــق المحافظــات أو الجنــس أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة والفئــة 
العمريــة، وتدخــل جميــع البيانــات بصــورة أوتوماتيكيــة، وتغطــي اإلحصائيــات الــواردة فــي التقريــر المــدة الزمنيــة منــذ 

مطلــع عــام 2012 حتــى نهايــة عــام 2021.

وتمكننــا قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توزيــع الضحايــا القتلــى وحــاالت االعتقــال واالختفــاء 
القســري والتعذيــب وغيرهــا مــن االنتهــاكات بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا الحادثــة، وبحســب المحافظــة 
ع حصيلــة حــاالت االحتجــاز/ االختفــاء القســري تبعــًا للمحافظــة  التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة، ونحــن فــي هــذا التقريــر نــوزِّ
التــي ينتمــي إليهــا المحتجــز/ المختفــي وليــس تبعــًا للمــكان الــذي وقــَع فيــه االحتجــاز، وذلــك بهــدف إظهــار حجــم 
ــر الشــام  ــه أبنــاء تلــك المحافظــة مقارنــة مــع محافظــات أخــرى، كــون هيئــة تحري الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض ل
ــر  اســتهدفت المهجريــن قســريًا إلــى محافظــة إدلــب إلــى جانــب أبنــاء المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، ونشــير إلــى تغيُّ
ــذ  ــر الشــام من ــة تحري ــح الشــام/ هيئ ــكل مــن جبهــة النصــرة/ جبهــة فت ــي خضعــت ل ــر فــي مناطــق الســيطرة الت كبي
ــورده مــن انتهــاكات تشــمل كامــل هــذه المــدة والتســميات،  ــة مــا ن ــى اآلن، ولهــذا فــإن حصيل ــع عــام 2012 حت مطل
والتــي نســتخدم فيهــا االســم الحالــي وهــو هيئــة تحريــر الشــام، وبإمكاننــا وفقــًا لقاعــدة البيانــات لدينــا تحليــل البيانــات 
وتوزيعهــا وفقــًا للحقبــة الزمينــة لــكل تســمية، ولــكل منطقــة وغيــر ذلــك مــن التحليــات، مــع التنويــه إلــى أن معظــم 
حــوادث االنتهــاكات قــد تركــزت فــي األجــزاء التــي خضعــت للهيئــة مــن محافظتــي إدلــب وحلــب علــى اعتبــار أنهمــا قــد 
خضعتــا لســيطرة الهيئــة لحقــب زمنيــة أطــول مقارنــة مــع مناطــق فــي محافظــات أخــرى مثــل ديــر الــزور أو حمــاة أو 
ريــف دمشــق، وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم 
بعــة مــن  بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة. ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة المتَّ

قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ــى المقابــات التــي عقدناهــا مــع شــهود وناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة  ــر إل ــة التقري كمــا تســتند منهجي
تحريــر الشــام، ممــن ينتمــون إلــى محافظــات مختلفــة، وكانــوا ناشــطين أو عامليــن فــي مجــاالت عــدة، وكذلــك اســتنادًا 
إلــى مقابــات مــع عائــات الضحايــا الذيــن مــا زالــوا قيــد االحتجاز/االختفــاء القســري، إضافــة إلــى مقابــات مــع نشــطاء 
محلييــن ومدنييــن قامــت الهيئــة باحتجازهــم واســتدعائهم للقضــاء والمحاكمــة، ومقابــات مــع محاميــن وعاملين في 
القضــاء، وعناصــر ســابقون فــي فصائــل المعارضــة، وقــد تمــت المقابــات عبــر وســائط متعــددة مــع مراعــاة األوضــاع 
األمنيــة لفريقنــا، وكذلــك لألشــخاص الذيــن قبلــوا مشــكورين عقــد هــذه المقابــات، إمــا عبــر زيــارة، أو الهاتف بواســطة 
برامــج اتصــال متعــددة كالماســنجر أو الســكايب، أو الواتســاب وغيرهــا، وهــم إمــا داخــل ســوريا أو خارجهــا، وقــد بلــغ 
عــدد األشــخاص الذيــن تحدثنــا إليهــم إلنجــاز هــذا التقريــر قرابــة 85 شــخصًا، ونســتعرض فــي هــذا التقريــر 22 روايــة، 

وذلــك لدواعــي الحفــاظ علــى حجــم معيــن للتقريــر، ولتشــابه بعــض الروايــات التــي تتســق مــع بعضهــا بشــكل كبيــر.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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إن جميــع الروايــات الــواردة فــي التقريــر حصلنــا عليهــا بشــكل مباشــر ولم نحصــل عليها من مصادر مفتوحة واســتخدمنا 
فــي بعضهــا أســماء مســتعارة كمــا قمنــا بإخفــاء أو تغييــر بعــض مــن المعلومــات التــي تشــير إلى الشــهود حفاظــًا على 
خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم للمضايقــات أو الماحقــة األمنيــة، لــم يحصــل الشــهود علــى أي تعويــض مــادي 
أو وعــود مقابــل إجرائهــم للمقابــات، وقــد أخبرنــا جميــع مــن التقينــا بهــم بهــدف التقريــر، وحصلنــا علــى موافقتهــم فــي 
اســتخدام المعلومــات التــي أدلــوا بهــا بمــا يفيــد أهــداف التقريــر وعمليــات التوثيــق. وكل ذلــك وفــق البرتوكــوالت الداخليــة 
لدينا، والتي نعمل بموجبها منذ سنوات، ونسعى دائمًا لتطويرها لتواكب أفضل مستويات الرعاية النفسية للضحايا.

إنَّ هــذا التقريــر يركــز علــى االنتهــاكات وبشــكل خــاص الفظيعــة منهــا، مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون، االحتجــاز 
التعســفي، اإلخفــاء القســري، التعذيــب. وكذلــك قمــع حريــة الــرأي والتعبيــر، التمييــز ضــد المــرأة، وال يشــمل أنماطــًا 
أخــرى مــن االنتهــاكات مثــل: الفســاد اإلداري وتســليم المناصــب علــى أســاس الــوالء أو القرابة، ونهب المــوارد والثروات 
وانعدام الشــفافية المالية، كما ال يشــمل التقرير اآلثار النفســية واالجتماعية، ونظرًا للصعوبات االســتثنائية وســعة 

ــا مــن توثيقهــا. ــل الحــدَّ األدنــى مــن االنتهــاكات التــي تمكنَّ حجــم االنتهــاكات فــإنَّ مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
 

 /https://idraksy.net/aljolany-plan ،16  مركز إدراك لاستشارات والدراسات، أحمد أبازيد: خطة الجوالني األخيرة.. الحرب بحثًا عن السياسة

17  هيومن رايتس ووتش، سوريا: “هيئة تحرير الشام” تمارس االعتقال والتعذيب خطوة لترسيخ السيطرة وإسكات المعارضين،

 https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326781 

https://idraksy.net/aljolany-plan
https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326781
https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326781
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ثالثًا: الحقوق والحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير 
الشام:

ل عــام  ــعت وتغيــرت المناطــق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام بشــكل كبيــر منــذ نشــأتها حتــى اآلن، وشــكَّ توسَّ
 خاصــة بهــا16 ، والتــي امتــدت الحقًا لتشــمل مناطــق في ريف 

ٍ
2014 نقطــة بدايــة لســيطرتها بشــكل مســتقل علــى أراض

حمــاة الشــمالي، وريــف حلــب الغربــي، ومناطــق متعــددة فــي محافظــة إدلــب، متمــددة علــى حســاب فصائــل المعارضة 
المســلحة، ومــع بدايــات عــام 2019 كانــت قــد أحكمــت ســيطرتها العســكرية واإلداريــة علــى مناطــق واســعة في شــمال 
غــرب ســوريا17 ،خريطــة تظهــر المناطــق  التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام فــي محافظتــي إدلــب وحلــب حتــى 

نهايــة عــام 2021:
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إن مــا يعنينــا فــي هــذا التقريــر هــو جانــب احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني أثنــاء المعــارك مــع خصــم علــى خلفيــة النــزاع 
ــات األساســية لألفــراد المحكوميــن  ــى الحقــوق والحري ــر بشــكل أوســع عل ــي، كمــا ويركــز هــذا التقري المســلح الداخل
بســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، فالســيطرة ليســت مجــرد هيمنــة عســكرية وتحكــم بمــوارد اقتصاديــة، ولعــب دور 
سياســي، ولكــن األهــم مــن كل ذلــك هــو احتــرام حقــوق اإلنســان للســكان فــي المناطــق الخاضعــة للســيطرة، ومــن 

هــذا االحتــرام تنبــع الشــرعية الداخليــة وليــس مــن مجــرد القــوة والهيمنــة العســكرية.

لقــد وثَّقنــا مئــات حــاالت المالحقــة واالحتجــاز علــى خلفيــة انتقــاد أو معارضــة سياســة هيئــة تحريــر الشــام، مهمــا كان 
هــذا النقــد محــدودًا مثــل كتابــة منشــور أو تغريــدة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك وتويتــر، أو المشــاركة 
فــي مظاهــرة، بــل وماحقــة األهالــي أو أقربــاء الضحايــا الذيــن يتواصلــون معنــا أو مــع جهــات حقوقيــة أخــرى لإلبــاغ عــن 
االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق ذويهــم، وقــد أحجــم كثيــر منهــم عــن التواصــل معنــا خوفــًا مــن التهديــد واإلرهــاب، حيــث 
يتعــرض المحتجــزون لتحقيــق أمنــي مهيــن، وللتعذيــب، ويتحــول قســم منهــم إلــى مختفيــن قســريًا18 ، وتختلــف مــدد 
ــت الهيئــة مــن بســط ســطوة أمنيــة، وإنهــاء  االحتجــاز ودرجــة التعذيــب بحســب التهمــة، وعبــر هــذه الممارســات تمكنَّ
ــدت أفــرادًا فــي المجتمع للعمل معها خوفًا من ممارســاتها القمعيــة، أو تحت  هــا، بــل وجنَّ أغلــب مظاهــر االحتجــاج ضدَّ
التهديــد، بــل إنهــا ذهبــت فــي بعــض األحيــان نحــو ممارســات أشــدَّ فظاعــة، وذلــك عبــر اغتيــال وتصفيــة الخصــوم19 ، أو 
نفيهــم، وماحقــة األهالــي وتهديدهــم لمجــرد الســؤال عــن مصيــر أقربائهــم، إنَّ جميــع هــذه السياســات تشــبه أســاليب 

الســلطات الدكتاتوريــة القمعيــة علــى غــرار النظــام الســوري.

ويظهــر هــذا التقريــر أن تنفيــذ هــذه الممارســات يتــم عبــر جهــاز الهيئــة األمنــي، والجهــاز األمنــي العــام الــذي انبثــق عنــه 
ــة والســرية،  ــد مــن مراكــز االحتجــاز المعلن ــم إنشــاء العدي ــذ مختلــف المهــام ت ــران/ 202020 ، ومــن أجــل تنفي فــي حزي
وعلــى الرغــم مــن إدعــاء المســؤول الشــرعي فــي الجهــاز األمنــي أحمــد عبــد المعطــي21 أن الجهــاز األمنــي يتحــرك وفقــًا 
إلذن اعتقــال، أو مذكــرة مــن المدعــي العــام، إال أن الجهــة التــي تصــدر اإلذن والمدعــي العــام يتبعــان لهيئــة تحريــر 
الشــام، وغيــر مســتقلين عنهــا، ممــا يجعلــه مجــرد إجــراء شــكلي، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المحكمــة التــي يحــال إليهــا 
ــر الشــام، ممــا ينســف هــذه المراحــل بمجملهــا،  ــة تحري ــك عــن ســلطة هيئ ــر مســتقلين كذل المتهــم، والقاضــي غي

ــة المســؤول الشــرعي. وذلــك إن صحــت رواي

إنَّ هــذا التقريــر يؤكــد أن هيئــة تحريــر الشــام مــا زال لديهــا المئــات مــن المختفيــن قســريًا، وقــد وثقنــا ظهــور العديــد 
منهــم ضمــن فيديوهــات مصــورة مــن مراكــز احتجــاز لهيئــة تحريــر الشــام وهــم يدلــون باعترافــات بتعاملهــم مــع 
التحالــف الدولــي للقضــاء علــى تنظيــم داعــش، أو بالقيــام بمؤامــرات ضــدَّ الهيئــة، وجميــع الذيــن ظهــروا قــد عــادوا 
واختفــوا مــرة أخــرى، وقــد تعرضــت العديــد مــن عائــات المختفيــن قســريًا لعمليــات احتيــال ونصــب مــن قبــل شــبكات 
متصلــة بهيئــة تحريــر الشــام تقــوم بابتزازهــم ماديــًا مقابــل اإلفــراج عــن المختفــي أو حصولهــم علــى معلومــات عــن 
ــذت الهيئــة العديــد مــن عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء المســتقل، ولــم  مصيــره، وفــي كثيــر مــن األحيــان نفَّ

https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326781 ،18  هيومن رايتس ووتش، سوريا: “هيئة تحرير الشام” تمارس االعتقال والتعذيب

19  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، هيئة تحرير الشام هي غالبًا من اغتالت رائد الفارس وحمود جنيد في مدينة كفر نبل،

https://sn4hr.org/arabic/?p=10628

https://www.syria.tv/117433 ،20  تلفزيون سوريا، “جهاز األمن العام”.. ورقة الجوالني الرابحة ووكالة استخبارات تطمح ألبعد من إدلب

21  المرجع السابق نفسه.

https://news.sn4hr.org/ar/category/daily_news-ar/detainees-ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b4%d8%af%d8%af%d8%a9-ar-3/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/06/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9/
https://sn4hr.org/arabic/?p=11475
https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326781
https://sn4hr.org/arabic/2018/11/28/10628/
https://www.syria.tv/117433
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هــا، عــدا  تخبــر معظــم األهالــي بمصيــر أبنائهــم، كمــا لــم تســلمهم جثثهــم، تفاديــًا لمزيــد مــن االحتقــان الشــعبي ضدَّ
ــم االنتظــار والترقــب المســتمر، وإن جميــع مــا ورد يخــدم هدفــًا أساســيًا  ــد مــن أل ــي لمزي عــن أن ذلــك يعــرض األهال
وهــو إرهــاب وتخويــف المجتمــع الخاضــع لســيطرتها المطبقــة، وضمــان عــدم وجــود أيــة أصــوات معارضــة ُتطالــب 
بانتخابــات ديمقراطيــة، قضــاء مســتقل، حريــة رأي وتعبيــر، اقتصــاد شــفاف، محاربــة الفســاد ونهب الثــروات والموارد، 

حظــر تســليم المناصــب اســتنادًا إلــى مجــرد القرابــة، وغيــر ذلــك مــن مفاهيــم حقوقيــة أساســية22 .

رابعًا: النظام القضائي وجهاز الحسبة لدى هيئة تحرير الشام:

يتعامــل كل مــن النظــام القضائــي وجهــاز الحســبة فــي هيئــة تحريــر الشــام مــع مئــات المحتجزيــن ومــع مئــات القضايــا 
األخــرى، لــذا كان مــن الضــروري التعــرف علــى هيكليتــه، ومــدى اســتقاليته عــن ســلطة هيئــة تحريــر الشــام.

ألف: النظام القضائي:
قامــت حكومــة اإلنقــاذ التــي تتبــع لهيئــة تحريــر الشــام بإنشــاء وزارة العــدل، والجهــاز القضائــي يتكــون مــن ســتة أجهــزة 

رئيســة، ثاثــة منهــا يتبعــون لــوزارة العــدل، وثاثــة ال يتبعــون لهــا:
أ - تابعــون لــوزارة العــدل: القضــاء المدنــي أو العــام، القضــاء اإلداري، يتبعــان لــوزارة العــدل، والقضــاء العســكري وهــو 

يتبــع لــوزارة العــدل ولكنهــا تبعيــة شــكلية.
ب -  غير تابعين لوزارة العدل: القضاء األمني، قضاء المنظمات والجمعيات، القضاء الداخلي.

 
ن مــن أجهــزة قضائيــة عديــدة، تــكاد تكــون منفصلــة عــن بعضهــا البعــض وال يوجــد تنســيق  إنَّ الجهــاز القضائــي مكــوَّ
بينهــا، ويصعــب جــدًا رســم هيكليــة تنظيميــة لجميــع هــذه األجهــزة، وتجــري هيئــة تحريــر الشــام وحكومــة اإلنقــاذ 
تغييــرات فــي هــذا الشــكل التنظيمــي المركــب والمعقــد بيــن الحيــن واآلخــر، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الجهــاز القضائــي 
ال يســتند إلــى أحــكام ولوائــح قضائيــة محــددة ومعروفــة، ويعتمــد بشــكل رئيــس علــى التعاميــم والتعليمــات الوزاريــة 
التــي تعتبــر بمثابــة قانــون ينظــم عمــل المحاكــم، وال يوجــد قانــون لإلجــراءات الناظمــة لعمــل المحاكــم “قانــون أصــول 
المحاكمــات”، وتعمــل المحاكــم علــى درجــات مــن التقاضــي فتصــدر األحــكام علــى درجتيــن والقليــل منهــا علــى ثــاث 
درجــات، وال يضــم ســوى البعــض مــن القضــاة والمحاميــن غيــر الكافييــن لحجــم العمــل الضخــم الــذي مــن المفتــرض 
القيــام بــه، كمــا يعتمــد فــي كثيــر مــن المناصــب اإلداريــة والقضائيــة علــى طــاب العلــوم الدينيــة أو طــاب الحقــوق، 
وهــؤالء الطــاب مــن المنتســبين لهيئــة تحريــر الشــام، أو الخاضعيــن لهــا بالــوالء التــام؛ ممــا يعنــي انعــدام اســتقالية 
ــن فريقنــا بصعوبــة مــن الحصــول  وكفــاءة القضــاء لــدى هيئــة تحريــر الشــام، وفيمــا يلــي بعــض التفاصيــل التــي تمكَّ

عليهــا:
 

واحد: القضاء المدني/ العادي “المعامالت”:
يختــصُّ بقضايــا األحــوال الشــخصية والمدنيــة وقضايــا الجنــح والجنايــات التــي يكــون مرتكبوهــا مدنيون، وتكــون هرمية 

القضــاء المدنــي علــى الشــكل التالي:
وزيــر العــدل: وُيعــدُّ فــي حكومــة اإلنقــاذ بمثابــة رأس للقضــاة وليــس الــوزارة فقــط إذ يعتبــر بمثابــة القاضــي األول في 

المناطــق التــي تخضــع لهيئــة تحريــر الشــام ويحــق لــه التدخــل في مختلــف القضايا.

shorturl.at/imvzH ،22  مركز عمران للدراسات االستراتيجية، الحكم المحلي لهيئة “تحرير الشام” ومنظورها للمجالس المحلية، أيمن الدسوقي

shorturl.at/imvzH
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المحاكــم: عددهــا خمســة وتنتشــر فــي المــدن والبلــدات الكبــرى وهــي: محكمــة مدينة إدلــب، محكمة ســرمدا، محكمة 
أريحــا، محكمــة ســلقين، محكمــة دارة عــزة، وتــدار المحكمــة إداريــًا مــن قبــل رئيــس المحكمة، ويتدخــل رئيس المحكمة 
فــي األحــكام والجلســات ولــه ســلطة تفــوق ســلطة القاضــي المختــص، كمــا أن لــه صاحيــة إقالــة القضــاة والعامليــن 
ــر العــدل. وتضــم كل  فــي المحكمــة، ولــه ســلطة تعييــن بدائــل عنهــم، ويتلقــى أوامــره بشــكل مباشــر مــن قبــل وزي
ــا موكليهــم  محكمــة مركــز احتجــاز داخلهــا، وتتيــح المحكمــة للخصــوم والمتهميــن توكيــل محاميــن، يتابعــون قضاي

أمــام القضــاء العــام.

تختــصُّ المحاكــم وفقــًا للقضايــا التــي تنظــر فيهــا، وهــي محكمــة الدرجــة األولــى ويطلــق عليهــا محكمــة المعامــات 
ــا  ــة، ومحكمــة األحــوال الشــخصية، وتختــصُّ بالنظــر فــي قضاي ــة والعقاري ــة وتختــص بكافــة الخافــات المالي المالي
التفريــق والطــاق والمخالعــة بيــن الزوجيــن، وطلبــات النفقــة الزوجيــة ونفقــة األطفــال والحضانــة واســتخراج وثائــق 
اإلرث والوصايــة والقوامــة، ومحكمــة الجــزاء، وتنظــر فــي قضايــا حــوادث الســير والســرقة والســب والشــتم واإليــذاء 
واالحتيــال والنصــب، وكل جــرم جنحــوي الوصــف، ومحكمــة الجنايــات وكان مقرهــا ســابقًا فــي مدينــة إدلــب ثــم نقلت إلى 
مدينــة ســرمدا وتنظــر فــي قضايــا القتــل العمــد والقتــل غيــر المقصــود والحرابــة وكل جــرم جنائــي الوصــف. ومحكمــة 
قضايــا األحــوال المدنيــة وهــي تختــص بالنظــر فــي قضايــا تغييــر النســب وتعديــل البيانــات المدنيــة وغيرهــا، وبشــكل 

 عــادة مــا يكــون شــيخ/رجل ديــن ومستشــارين قانونييــن وكاتــب.
ٍ

عــام لــكل محكمــة قــاض

تعتمــد المحكمــة علــى الشــريعة اإلســامية وبعــض القوانيــن الســورية والتعاميم الصــادرة عن وزارة العــدل، وتصدر 
أحكامهــا وفقهــا، واألحــكام قابلــة للنقــض مــن قبــل محكمــة النقــض الموجــودة فــي مدينــة إدلب.

ال تفصــل المحكمــة فــي القضايــا بشــكل مجانــي، وتفــرض رســومًا مرتفعــة حتــى علــى إقامــة الســجناء المحكوميــن، 
تفصــل األحــكام القضائيــة بحســب واســطة المحكــوم وقدرتــه الماليــة، حيــث تصــدر المحكمــة أحكامًا بإطاق الســراح 
المشــروط بالتعزيــر بالمــال، وتبــرر ذلــك بتعــرض الســجون والمحاكــم للقصــف المتكــرر. وُيعتبــر النفــي مــع التعزيــر 
بمبلــغ ألــف دوالر عــن كل شــهر ســجن مــن األحــكام البــارزة التــي تطلقهــا المحكمــة بشــكل خــاص عندمــا يكــون 
ــراوح مــا بيــن  المحكــوم مــن التجــار البارزيــن وأصحــاب رؤوس األمــوال. وبشــكل عــام، فــإن غالــب أحــكام العقوبــات ُت
الســجن والغرامــة والجلــد، وتختلــف مــدة الحبــس بحســب التهــم وال يوجــد نــص قانونــي واضــح لــكل جريمــة إذ يعــود 

تقديــر المــدة للقاضــي بحســب مــا يــراه.

وثيقة “خاصة حكم” صادرة عن “محكمة سلقين” 
التابعة لوزارة العدل في حكومة اإلنقاذ، التابعة لهيئة 
تحرير الشام، صدرت في شباط/ فبراير 2019، وتظهر 
الوثيقة الجناية المرتكبة والحكم المترتب عليها ومن 

بين تلك األحكام الجلد ثاثمئة جلدة.

مذكرة إحضار صادرة عن محكمة إدلب، وزارة العدل التابعة لحكومة اإلنقاذ للقبض على محمد محمود الزين 
بدعوى تلفظ إهانة للذات اإللهية.

https://drive.google.com/file/d/1mfWhJvnbfJ3VObM_OlybUpRuHUptxFoj/view
https://drive.google.com/file/d/1jwAtlPTwN8Rr8badJvZ8LwA_AfVxUi_D/view
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النيابــة العامــة: تمثــل الحــق العــام وتجــري فــي مكتــب النائــب العــام كافــة التحقيقــات األوليــة للضبــوط التــي تحــال 
ــة تحيلهــا للقضــاء  ــة مدني إليهــا مــن أقســام الشــرطة والمخافــر، وتحيلهــا للمحكمــة المختصــة فــإن كانــت القضي
ــة  ــي، علــى الرغــم مــن وجــود جهــاز نياب ــي، وللنائــب العــام، نائــب أول ونائــب ثان العــادي “المعامــات” أو القضــاء الجزائ
عامــة، اختصاصــه فــي تحريــك الدعــاوى والتحقيــق واالتهــام واإلحالــة إلــى المحكمــة المختصــة ومتابعــة ســيرها أمــام 
ــل تســلط  ــة العامــة يتَّســم بالضعــف الشــديد مقاب ــى أن يصــدر فيهــا حكــم أو حفظهــا، إال أنَّ أداء النياب المحاكــم إل
قضــاة المحاكــم علــى عملهــا، ونعتقــد أن هيئــة تحريــر الشــام وضعــت هــذا الجهــاز بصــورة شــكلية بهــدف اســتدعاء 

النشــطاء وخاصــة اإلعامييــن والتحقيــق معهــم مــن خالــه.

ــة إدلــب ومحكمــة واحــدة للنقــض/ محكمتــي االســتئناف والنقــض: يوجــد محكمــة واحــدة لاســتئناف فــي مدين
الطعــن وتســمى كذلــك “لجنــة الطعــن”. وتتكــون محكمــة االســتئناف مــن غرفة/هيئــة للنظــر فــي القــرارات الصــادرة 
عــن محكمــة المعامــات وغرفة/هيئــة اســتئناف محكمــة األحــوال الشــخصية وقرارهــا مبــرم، وغرفة/هيئــة اســتئناف 

المحكمــة الجزائيــة والتــي تنظــر بقضايــا محكمــة الجــزاء. 

دائــرة تنفيــذ األحــكام: هــي الجهــة التــي مــن صاحياتهــا تنفيــذ األحــكام المبرمــة، كمــا تمنــح الحــق لصاحــب الحكــم 
بإطــاق يــده علــى مــال الطــرف الخاســر بالدعــوى مــن أجــل تمكينــه مــن اســتام حقــه المحكــوم لــه فيــه.

محكمة التمييز: تنظر في بعض األحكام القابلة للطعن بالتمييز.

مجلس القضاء األعلى: يختص بشكل رئيس في تصديق األحكام الجنائية.

اثنان: القضاء اإلداري “المحكمة اإلدارية”:
المحكمــة اإلداريــة أو القضــاء اإلداري يتكــون مــن محكمــة واحــدة تقــع فــي مدينــة إدلــب، هنــاك غمــوض كبيــر فــي 
ــي يكــون أحــد  ــا الت ــوزارات فــي حكومــة اإلنقــاذ أو القضاي ــن ال ــه، وبشــكل عــام يختــص فــي شــؤون المنازعــات بي عمل
أطرافهــا جهــة إداريــة، وال يمتلــك ســجنًا خاصــًا بــه، ويــدار عــادة مــن قبــل شــيخ أو طــاب يدرســون فــي كليــة الشــريعة 
اإلســامية، وكبقيــة المحاكــم العاديــة ال تمتلــك المحكمــة اإلداريــة قواعــد وأصــول واضحــة فــي ممارســة اختصاصهــا.

حكم قضائي صادر عن هيئة االستئناف في المحكمة الجزائية يقضي برفض استئناف 
حكم خاص بدعوى سب الذات اإللهية 

https://drive.google.com/file/d/1d8ugtwsxGNADG7LY3rBbQpP2QeGtOOM0/view
https://drive.google.com/file/d/1bckGQ5On7t7MJz5r_H20j1_yT2L9Z6iu/view
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ثالثة: القضاء العسكري:
يختــص فــي القضايــا العســكرية مثــل المعــارك، واالشــتباكات، ويتداخــل مــع القضــاء األمنــي فــي ماحقــة أفــراد 
فصائــل المعارضــة المســلحة. يتبــع شــكليًا لــوزارة العــدل ولكــن يمــارس عملــه دون الرجــوع إليهــا، وقــد رصدنــا وجــود 
محكمتيــن عســكريتين، محكمــة عســكرية أولــى فــي إدلــب ومحكمة عســكرية ثانيــة “محكمة جزاء عســكرية ومحكمة 

معامــات عســكرية” فــي بلــدة ســرمدا شــمال محافظــة إدلــب إضافــة إلــى نيابــة عامــة عســكرية. 

أربعة: القضاء األمني:
ــر نفــوذًا وتســلطًا، وهــو قضــاء يخضــع لســلطة الجهــاز األمنــي )كمــا محكمــة اإلرهــاب  ــر القضــاء األمنــي األكث ُيعتب
لــدى النظــام الســوري، التــي تتحكــم فيهــا األجهــزة األمنيــة(، وال يدخــل ضمــن اختصــاص وزارة العــدل، ويعمــل بشــكل 
ــي، وقضــاة أمنيــون، ال يتضمــن محاكــم واضحــة،   عــام أمن

ٍ
ــه مــدع ــة، في ــة األشــكال القضائي مســتقل تمامــًا عــن بقي

ع عملــه علــى ملفــات منهــا  وإنمــا مراكــز أمنيــة، يحــوي كل منهــا علــى مركــز احتجــاز، إضافــة إلــى مراكــز احتجــاز ســرية، يــوزِّ
ملــف النظــام الســوري المختــص بماحقــة عمــاء النظــام الســوري، ملــف الجريمــة المنظمــة والتــي تشــمل عمليــات 
الخطــف مقابــل الفديــة، ملــف التحالــف والمختــص بماحقــة األشــخاص المتعامليــن مــع قــوات التحالــف الدولــي مــن 

مدنييــن وعســكريين، ملــف داعــش ويختــص بماحقــة منتســبي تنظيــم داعــش.

ويعتبــر القاضــي األمنــي هــو صاحــب الســلطة األعلــى، حيــث يقــوم المحققــون بعــرض القضايــا عليــه، ويصــدر أحكامــه 
، ويحــرم ذووهــم مــن زيارتهــم، وتتمكن بعض 

ٍ
فيهــا، ال يتمتــع الموقوفــون علــى خلفيــة قضايــا أمنيــة بحــق توكيــل محــام

عائــات المحتجزيــن مــن معرفــة مصيــر أبنائهــا بعــد إصــدار األحــكام بحقهــم، وقــد أخبرنــا العديــد مــن أهالــي المختفيــن 
قســريًا لــدى هيئــة تحريــر الشــام أنهــم تمكنــوا مــن معرفــة األحــكام الصــادرة بحــق أبنائهــم عبــر رقــم قــام جهــاز األمــن 

العــام بنشــره لتلقــي الشــكاوى عبــر قناتــه الرســمية فــي تطبيــق تلغــرام.

أنشــأ القضــاء األمنــي لجنــة خاصــة تصــدر األحــكام بحــق المحتجزيــن علــى خلفيــة قضايــا متعلقــة بالتحالــف أو تنظيــم 
داعــش وتمــارس عملهــا ضمــن مركــز احتجــاز خــاص، إذ ُينقــل المحتجــزون إليهــا لحضــور جلســات النطــق بأحكامهــم 
“شــبيهة بمحكمــة الميــدان العســكرية” عــادة مــا تتكــون اللجنــة القضائيــة مــن وزيــر العــدل أو نائبــه، ووزيــر األوقــاف، 
وأمنييــن آخريــن، لكنهــم يعملــون قضــاة مثــل: أبــو عــزام الجــزراوي، الذي يلقبــه المعتقلون/المحتجــزون بقاضي الدماء 
 عــام ُيدعــى أبــو عــزام التركمانــي، وأميــر المحققيــن 

ٍ
نســبة إلــى كثــرة أحــكام اإلعــدام التــي يصدرهــا، كمــا تتكــون مــن مــدع

زيــد الحمــوي.

تنتشــر المراكــز األمنيــة فــي كافــة المناطــق التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام، ويقــدر عددهــا بـــ 112 مركــزًا أمنيــًا. 
ولهــا تسلســل إداري يتكــون مــن “إدارة القاطــع” ثــم “األمنيــة المركزيــة”، ثــم المراكــز األمنيــة الفرعيــة. تمــارس هــذه 
المراكــز عمليــات الدهــم واالعتقــال والماحقــة وتحــوي ضمــن مقراتهــا جميعهــا علــى مراكــز احتجــاز، إضافــة إلــى مراكــز 

احتجــاز ســرية.

خمسة: قضاء المنظمات:
جهــاز مســتقل عــن وزارة العــدل، ويتبــع ظاهريــًا لــوزارة التنميــة المحليــة، مختــص فــي ماحقــة وتتبــع المــدراء 
والعامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، ويتداخــل أحيانــًا مــع القضــاء األمنــي بحســب الحالــة التــي تتــم دراســتها أو 
ماحقتهــا. يقــع مركــزه الرئيــس بالقــرب مــن معبــر بــاب الهــوى فــي مكتــب وزارة التنميــة، المعــروف باســم المعمــل 

األزرق، ويشــرف عليــه شــخص تونســي الجنســية.

https://t.me/GE_SE_SE/122?fbclid=IwAR33JkxUu1UNUs2czRxAgX_Fj0MxBg3RT7uQiDK0Q9BAQGfjXJdF0v6ES80
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ــي بشــكل عــام، وبشــكل خــاص  يقــوم هــذا الجهــاز بالدراســات المســتمرة عــن نشــاط مؤسســات المجتمــع المدن
العاملــة فــي الشــأن اإلغاثــي والقائميــن عليهــا، ال يملــك هــذا الجهــاز ســجونًا أو مراكــز احتجــاز أو قضــاة، ويــدار بشــكل 
شــخصي مــن قبــل رئيــس مكتــب شــؤون المنظمــات، إذ يتلقــى التقاريــر مــن قبــل مســؤولي المتابعــة العامليــن لديــه، 
ويحقــق فيهــا بشــكل شــخصي، ويقــوم بإصــدار األحــكام التــي قــد تقضــي بإيقــاف عمــل منظمــة مــا، أو االســتحواذ/
االســتياء عليهــا، كمــا يمضــي األشــخاص المحكومــون مــن قبــل قضــاء المنظمــات بالســجن مــدة أحكامهــم/

عقوبتهــم فــي الســجن المدنــي أو مراكــز االحتجــاز األمنيــة بحســب قــرار رئيــس مكتــب شــؤون المنظمــات.

ستة: القضاء الداخلي:
جهــاز خــاص ال يتبــع أليــة وزارة، يختــص فــي قضايــا النــزاع داخــل هيئــة تحريــر الشــام، يــدار بشــكل مباشــر مــن قبــل أبــو 
محمــد الجوالنــي قائــد الهيئــة، وهــو الــذي يســمي رئيــس هــذا الكيــان، ويأخــذ منصــب مســؤول ملــف، وغالبــًا مــا يكــون 

أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى، ويمتلــك هــذا الكيــان ســجونًا ســرية.

باء: جهاز الحسبة لمزيد من التحكم في شؤون الحياة الخاصة:
أبقــت هيئــة تحريــر الشــام علــى جهــاز الحســبة علــى الرغــم مــن وجــود جهــاز القضــاء والعديــد مــن المحاكــم، وأجهــزة 
الشــرطة، وهــو يعتبــر بمثابــة فــرع أمنــي جديــد علــى غــرار جهــاز القضــاء والجهــاز األمنــي، فجميعهــا تلعــب فــي النهايــة 
دورًا أمنيــًا، وإن اتخــذت غطــاء أو اســم “قضــاء” أو “حســبة”، وتغيــر دور جهــاز الحســبة وتطــور مــع تغيــر وتطــور فكــر 
هيئــة تحريــر الشــام، وينشــط بحســب الصاحيــات الممنوحــة لــه مــن الهيئــة، وقــد ســجلنا فتــرات نشــاط واســع لجهــاز 
الحســبة، الــذي قــام بماحقــة واحتجــاز العديــد مــن األشــخاص، كما شــهد دوره فترات انحســار، لم نعد نشــهد عمليات 

احتجــاز أو ماحقــة يقــوم بهــا، ويلعــب الجانــب األمنــي فــي مناطــق ســيطرة الهيئــة دورًا فــي تفعيل/تخفيــض دوره.

ــار/ 2020 مركــز الفــاح وكان ســابقًا يســمى  يســمى جهــاز الحســبة الحالــي باســم “الفــاح”، وقــد نشــأ فــي مطلــع أي
“ســواعد الخيــر” وعــادة مــا تجــري الهيئــة تغييــرات علــى اســم جهــاز الحســبة، وبشــكل خــاص عندمــا تتصاعــد انتهاكاتــه 
وصداماتــه مــع المجتمــع؛ لتقليــل االحتقــان الشــعبي، وإشــعار األهالــي أنهــا قامــت بحلــه، لكنهــا فــي الحقيقــة مجــرد 
ــي تقــوم بإنشــائها، يقــع مركــز الفــاح الرئيــس فــي  ــه لهــا كحــال معظــم األجهــزة الت ــر أســماء، كمــا تنكــر تبعيت تغيي
مدينــة إدلــب، ويتلقــى دعمــًا مباشــرًا مــن القــوة األمنيــة الموجــودة فــي المدينــة للقيــام بعمليــات االعتقــال أو لفــضِّ 
المشــاجرات، التــي تقــع بينــه وبيــن الســكان، وتتبــع لــه لجــان تنتشــر فــي العديــد مــن المناطــق، وقــد رصــدت الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان نشــر عــدد مــن الســيارات التابعــة لجهــاز الحســبة فــي األســواق وأماكــن التجمعــات العامة 
ــاة الخاصــة،  ــد مــن التحكــم فــي شــؤون الحي ــى مزي ــادة التضييــق علــى الســكان، وإل ــى زي ــة إدلــب، ويهــدف إل فــي مدين
حيــث يحظــر جلــوس النســاء مــع الرجــال فــي المطاعــم والمكاتــب والجامعــات، أو تشــغيل الموســيقى، ومنــع أشــكال 
معينــة مــن الحاقــة الرجاليــة، وغيــر ذلــك مــن التدخــل الســافر فــي تفاصيــل الحريــات الشــخصية، كمــا رصدنــا قيامــه 
بمنــع وإيقــاف العديــد مــن األنشــطة الخاصــة بمعــارض الفــن والرســوم وماحقــة القائمين عليها، وذلــك حيث يعمل 
علــى فــرض منظــور أليديولوجيتــه المتشــددة، ويحــاول فرضهــا بالقــوة علــى المجتمــع الســوري، وتغريــم المخالفيــن 
لهــذه القوانيــن المتطرفــة. ال تملــك الحســبة مركــز احتجــاز خــاص بهــا وإنمــا تقــوم باحتجــاز المدنييــن فــي ســجن إدلــب 

المركــزي أو ســجن محكمــة إدلــب “المحكمــة الجزائيــة”. 
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خامسًا: حصيلة ألبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيسها وفقًا 
لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

نســتعرض إحصائيــات ألبــرز االنتهــاكات التــي قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام منــذ نشــأتها حتــى كانــون األول 2021، فــا 
يمكنهــا بمجــرد تغييــر اســمها، أو حتــى تبعيتهــا، أن تتخلــص مــن انتهــاكات قامــت بهــا جبهــة النصــرة ســابقًا، ومــا زال 
أبــو محمــد الجوالنــي )أحمــد الشــرع( هــو المســؤول عنهــا منــذ تأسيســها حتــى اآلن علــى الرغــم مــن تغييــر المســمى 
الــذي يحملــه مــن “الفاتــح” حتــى “القائــد”، وهــذه اإلحصائيــات هــي مــا تمكــن فريقنــا من توثيقه كما أشــرنا فــي منهجيتنا، 
وهــي تعكــس بالتالــي الحــدَّ األدنــى، لكنهــا تظهــر حجــم االنتهــاكات اإلجمالــي إلــى حــدٍّ مــا، كمــا تظهــر نســبة انتهــاكات 
هيئــة تحريــر الشــام مقارنــة مــع بقيــة أطــراف النــزاع مثــل النظــام الســوري، روســيا، قــوات ســوريا الديقراطيــة، تنظيــم 

داعــش، المعارضــة المســلحة/الجيش الوطنــي.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ســجلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 505 مدنيــًا بينهــم 71 طفــًا و77 ســيدة علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام، منــذ مطلع عــام 2012 

حتــى كانــون األول/ 2021 وقــد توزعــت حصيلــة القتل بحســب طبيعتها: 
األعمال القتالية غير المشروعة 23: 371 بينهم 69 طفًا و67 سيدة -
التعذيب وإهمال الرعاية الصحية: 28 بينهم 2 طفًا -
اإلعدام من خالل إجراءات موجزة وتعسفية24 : 106 بينهم 10 سيدات -

23  قتــل أثنــاء هجمــات قتاليــة غيــر مشــروعة، عمليــات القصــف واالشــتباكات غيــر المشــروعة، وعمليــات القتــل التــي رافقــت الهجمــات العســكرية للهيئــة. ال 

تشــمل هــذه الحصيلــة حصيلــة الضحايــا مــن التفجيــرات واأللغــام.

24  عمليات اإلعدام ضمن مراكز االحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام وفي الساحات واألماكن العامة والمنازل وخال الهجمات على البلدات.

https://drive.google.com/file/d/17tnGBjH-9QpxxUFLQu5TXszWjqksegPu/view
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ــح تــوزع حصيلــة ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون لــدى هيئــة تحريــر الشــام بحســب األعــوام  مخطــط بيانــي يوضِّ
منــذ اإلعــالن عــن تأســيس جبهــة النصــرة فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي/ 2012، والمؤشــر التراكمــي لتلــك الحصيلــة:

ــح المخطــط البيانــي الســابق أنَّ عــام 2014 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة ضحايــا القتــل خــارج نطــاق  يوضِّ
القانــون، يليــه عــام 2013 و2015 بنســبة متســاوية، ثــم 2019.

خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون لــدى هيئــة تحريــر الشــام بحســب المحافظــات 
الســورية التــي ينتمــون إليهــا: 

https://drive.google.com/file/d/1pfGMkjvsfkOp-TyUWfYMiS945sK7f86F/view
https://drive.google.com/file/d/14MWa8JZoxkVDsl7dw3TRzxi0jt9qIwZR/view
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تُظهــر الخريطــة الســابقة أن محافظــة إدلــب تتصــدر بقيــة المحافظــات بقرابــة 35 % مــن حيــث حصيلــة ضحايــا 
القتــل خــارج نطــاق القانــون، تليهــا حمــص ثــم حلــب ثــم حمــاة.

أبرز ضحايا القتل خارج نطاق القانون لدى هيئة تحرير الشام:
ــر  ــة تحري ــر إطــاق عناصــر تابعــة لهيئ ــا إث ــة إدلــب، ُقت ــاء مدين ــم غنــوم، وعمــر طــه الغنــوم، مــن أبن ــد الكري وضــاح عب
الشــام الرصــاص عليهمــا فــي أثنــاء وجودهمــا داخــل منــزل علــى أطــراف مدينــة إدلــب، فــي 8/ تشــرين الثانــي/ 2020.

صالــح المرعــي، مــن أبنــاء قريــة معــارة النعســان بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، قتــل جــراء إطــاق عناصــر هيئــة 
تحريــر الشــام الرصــاص علــى الُمتظاهريــن المحتّجيــن علــى افتتــاح الهيئــة معبــرًا تجاريــًا يصــل بيــن مناطــق ســيطرتها 
ومناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي قريــة معــارة النعســان، فــي 30/ نيســان/ 2020، كمــا قامــت ســيارة تابعــة 
للهيئــة بدهــس المتظاهريــن لتفريقهــم، مــا أســفر عــن خمــس إصابــات بيــن المدنييــن، ُنشــير إلــى أن الهيئــة عّلقــت 

قــرار فتــح المعبــر فــي اليــوم ذاتــه.

محمــد حــاج زكار، يعمــل ســائق ســيارة إســعاف لــدى منظمــة الهــال األحمــر القطــري، مــن أبنــاء مدينــة األتــارب بريــف 
محافظــة حلــب الغربــي، توفــي فــي 14/ آذار/ 2020 ُمتأثــرًا بجراحــه التــي ُأصيــب بهــا فــي 10/ آذار/ 2020، إثــر إطــاق عناصــر 
تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام الرصــاص عليــه فــي أثنــاء اقتحامهــا منــزل شــقيقه فــي مدينــة األتــارب، دون معرفــة ســبب 

االقتحام.

الطفــل حســين محمــد العلــوش، مــن أبنــاء قريــة إبليــن بريــف محافظــة 
إدلــب الجنوبــي، ويقيــم فــي مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 
يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم األربعــاء 
أحــد مراكــز  إلــى  2021، فــي مدينــة ســرمدا، واقتادتــه  الثانــي/  20/ كانــون 
االحتجــاز التابعــة لهــا، وتــّم تعذيبــه حتــى المــوت، األربعــاء 3/ شــباط/ 2021 

تــم تســليم جثمانــه لذويــه، وعليــه آثــار تعذيــب.

عبــد القــادر عبــد هللا بيضــون، يعمــل مراســل تبليغــات فــي محكمــة خربــة 
إلــى محكمــة جســر الشــغور التابعــة لهيئــة تحريــر  الجــوز، والحقــًا نقــل 
الشــام، ثــم عيــن ســجانًا فــي المحكمــة، من أبناء بلدة بدامــا بريف محافظة 
إدلــب الغربــي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم الخميــس 20/ آب/ 
2020 مــن داخــل محكمــة مدينــة جســر الشــغور بتهمــة التعامــل مــع 
قــوات التحالــف الدولــي، الســبت 17/ تمــوز/ 2021 أبلغــت هيئــة تحريــر الشــام 
عائلتــه بوفاتــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تؤكــد 
 كبيــر وفاتــه بســبب 

ٍ
أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للهيئــة، نؤكــد أن هيئــة تحريــر 
الشــام لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

الطفل حسين محمد العلوش

عبد القادر عبد هللا بيضون

https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/10/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/05/01/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/03/16/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-14-%d8%a2%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1/
https://drive.google.com/file/d/1bc2NLk1RTMDn3JAGUWuZwNPpKHqZtsVS/view
https://drive.google.com/file/d/1ETjOTSl4ae1Vsk-o2qeXEzUHy_dd0Kcl/view
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أحمــد حســين ســطوف، مــن أبنــاء قريــة تــل حديــة جنــوب محافظــة حلــب، 
اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي قريــة تــل حديــة، في شــباط/ 
2021، بتهمــة االنتمــاء لقــوات النظــام الســوري. األربعــاء 15/ أيلــول/ 2021 
أبلغــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام ذويــه بوفاتــه دون تســليم جثمانــه، ولدى 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تؤكــد أنــه كان بصحــة جيــدة 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد 

ٍ
حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

محمــد عاقــب همــام طنــو، مــن أبنــاء مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، اعتقلتــه عناصــر هيئة تحرير الشــام 
فــي تشــرين األول 2019، فــي أثنــاء عودتــه مــن تركيــا عبــر معبــر بــاب الهــوى بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، يبلــغ مــن 
ــر الشــام  ــه، يــوم اإلثنيــن 20/ نيســان/ 2020 تلقــت عائلتــه معلومــات تفيــد أن هيئــة تحري العمــر 19 عامــًا حيــن اعتقال
قامــت بتنفيــذ حكــم اإلعــدام عليــه رميــًا بالرصــاص داخــل أحــد مراكــز احتجــاز التابعــة لهــا بتهمــة الكفــر، وأبلغــت ذويــه أن 

بإمكانهــم اســتام جثمانــه مــن مشــفى مدينــة إدلــب الوطنــي.

مضــر العلــي، طالــب جامعــي فــي قســم العلــوم اإلداريــة، مــن أبنــاء قريــة 
معــر زيتــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر 
الشــام الثاثــاء 19/ تشــرين الثانــي/ 2019، إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة 
ــت عائلتــه معلومــات  تلقَّ  2020 18/ حزيــران/  الخميــس  ويــوم  معرزيتــا، 
تفيــد أن هيئــة تحريــر الشــام قامــت بتنفيــذ حكــم اإلعــدام بحقــه فــي 15/ 
نيســان/ 2020، رميــًا بالرصــاص داخــل أحــد مراكــز احتجــاز التابعــة لهــا، ولــم 

يتــم تســليم جثمانــه لذويــه.

صورة توضح جثمان الضحية محمد 
عاقب همام طنو

صورة محمد عاقب همام طنو قبل 
اعتقاله

مضر العلي

أحمد حسين سطوف

https://drive.google.com/file/d/1eQoM9hGUrHs0KcF0DsYiOj28moXguwlC/view
https://drive.google.com/file/d/1cb1LBnS7DgijVY38W--qm0jsdZvObUFJ/view
https://drive.google.com/file/d/1lfXUxR-AJsBCBF9MQks6f-LS-wpm-777/view
https://drive.google.com/file/d/1m8BPyyS8WOEhDjneY_fMdha5zmkb4xXf/view
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مهنــد عبــد المجيــد الكيــال، مــن أبنــاء مدينــة طيبــة اإلمــام بريــف حمــاة 
الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر عيئــة تحريــر الشــام األحــد 12/ نيســان/ 2020 
فــي مدينــة إدلــب، األحــد 8/ آب/ 2021 علمــت عائلتــه بمقتلــه داخــل أحــد 
مراكــز احتجــاز هيئــة تحريــر الشــام بعــد تنفيــذ حكــم القصــاص بحقــه، وقــد 
تــم ذلــك عبــر إجــراءات موجــزة ال تراعــي أصــول المحاكمــات العادلــة، ولــم 
نتمكــن مــن تحديــد تاريــخ تنفيــذ الحكــم، وذلــك بتهمــة االنتمــاء لفصيــل 

ــه. ــه لذوي ــم تســليم جثمان ــم يت ــد األقصــى ســابقًا، ول جن

باء: االحتجاز التعسفي/ االختفاء القسري:
بحســب قاعــدة بياناتنــا فــإن مــا ال يقــل عــن 2327 شــخصًا بينهــم 43 طفــًا و44 ســيدة )أنثــى بالغــة( ال يزالــون قيــد 
االحتجــاز التعســفي أو االختفــاء القســري لــدى هيئــة تحريــر الشــام منــذ اإلعــان عــن تأسيســها مطلــع عــام 2012 حتــى 

كانــون األول/ 2021، تحــول مــا ال يقــل عــن 2103 منهــم، بينهــم 19 طفــًا و28 ســيدة، إلــى مختفيــن قســريًا.

خريطــة تظهــر تــوزع حصيلــة المحتجزيــن/ المختفيــن قســريًا لــدى هيئــة تحريــر الشــام بحســب المحافظــات 
الســورية التــي ينتمــون إليهــا: 

تُظهــر الخريطــة الســابقة أن محافظــة إدلــب تتصــدر بقيــة المحافظــات بقرابــة 67 % مــن حيــث حصيلــة ضحايــا 
االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري، تليهــا حلــب ثــم حمــاة ثــم ريــف دمشــق.

مهند عبد المجيد الكيال

https://drive.google.com/file/d/1TuB__kFKE8u4vS_cAe1-E1Zs07U2Ngrh/view
https://drive.google.com/file/d/1pfGMkjvsfkOp-TyUWfYMiS945sK7f86F/view
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ــح تــوزع حصيلــة االحتجــاز/ االختفــاء القســري لــدى هيئــة تحريــر الشــام بحســب األعــوام منــذ  مخطــط بيانــي يوضِّ
اإلعــالن عــن تأســيس جبهــة النصــرة فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي/ 2012، والمؤشــر التراكمــي لتلــك الحصيلــة:

ــح المخطــط البيانــي الســابق أنَّ عــام 2015 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة االحتجــاز/ االختفــاء القســري،  يوضِّ
يليــه عــام 2018 ثــم 2019 ثــم 2017.

أبرز المختفين قسريًا لدى هيئة تحرير الشام:
جمعــة عمــر حمــادي الملقــب جمعــة العمــري، ناشــط إعامــي، وطالــب فــي كليــة الحقــوق “لــم يكمــل دراســته منــذ 
عــام 2011”، مــن أبنــاء قريــة كفــر حمــرة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، تولــد عــام 1989، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة 
لهيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 29/ تشــرين األول/ 2018 برفقــة عمــه محمــد جمعــة حمــادي فــي قريــة ترمانيــن بريــف 
محافظــة إدلــب الشــمالي، وال يــزال مصيرهمــا مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان وألهلهمــا أيضًا.

اإلعامي جمعة عمر حمادي الملقب 
محمد جمعة حماديجمعة العمري

https://drive.google.com/file/d/1GB7fk9mVqWzKPxIyT32fOjnAWF_la6dZ/view
https://drive.google.com/file/d/1P16xewedDx51L1g6CoeiCToP3A4H70xB/view
https://drive.google.com/file/d/1loghR_OQzqSXsq1LiWCzRg_Ilj3798Au/view
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قصــي الســلوم، ناشــط إعامــي وعضــو تنســيقية جســر الشــغور، مــن 
أبنــاء مدينــة جســر الشــغور بريــف إدلــب الشــمالي، متــزوج وأٌب لطفلتيــن 
اثنتيــن، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تتبــع هيئــة تحريــر الشــام يــوم الخميــس 
يــزال  وال  الجنوبــي،  إدلــب  بريــف  الجديــدة  قريــة  مــن   2015 حزيــران/   /25

مصيــره مجهــواًل.

محمــد علــم الديــن الصبــاغ، طالــب جامعــي فــي كليــة التجــارة واالقتصــاد، 
أبنــاء مدينــة دارة  لــدى جمعيــة الفــرات اإلنســانية، مــن  ناشــط إعامــي 
عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام 
يــوم األربعــاء 7/ نيســان/ 2021، قــرب قريــة ترمانيــن بريــف محافظــة إدلــب 
الشــمالي، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتادتــه إلــى 

 مجهولــة. 
ٍ
جهــة

محمــد ماهــر كرمــان، مستشــار سياســي لــدى مجلــس ثــوار حلــب، مــن أبنــاء حي الكاســة بمدينــة حلب، اعتقلتــه عناصر 
هيئــة تحريــر الشــام يــوم األحــد 8/ تشــرين الثانــي/ 2015 مــن مــكان إقامتــه فــي حــي الكاســة بمدينــة حلــب، واقتادتــه إلــى 

جهــة مجهولة.

إبراهيــم عبــد العزيــز الدغيــم، رئيــس شــعبة شــؤون الطــاب فــي كليــة 
التربيــة فــي معــرة النعمــان، مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز شــرق محافظــة إدلــب، 
ــر الشــام يــوم األربعــاء 11/ نيســان/ 2018 مــن  اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحري
أمــام مشــفى مدينــة معــرة النعمــان جنــوب محافظــة إدلــب، واقتادتــه إلــى 
جهــة مجهولــة، أنكــرت هيئــة تحريــر الشــام لــذوي إبراهيــم اختطافــه، لكــن 
ــه فــي أحــد مراكــز االحتجــاز  ــون ســابقون لديهــا أكــدوا مشــاهدته ل معتقل

التابعــة لهــا عــام 2019.

قصي السلوم

محمد علم الدين الصباغ

إبراهيم عبد العزيز الدغيم

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RUpHc0xHYjVZLUk/view?resourcekey=0-gCE7GdPJRNqOmXoyKpDVgg
https://drive.google.com/file/d/1OxHIv0UrOAYl6_k_XTIfdYiTFPPqruXL/view
https://drive.google.com/file/d/1LIwvvZttxSbkb8wLfqPDicgGxB6Za1Xd/view
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سادسًا: قرابة 273 عملية استدعاء/تهديد طالت نشطاء كمرحلة 
سابقة على االحتجاز التعسفي/ االختفاء القسري والتعذيب: 

ــن  ــن، والمنتقدي ــر الشــام سياســة ماكــرة تقــوم علــى اســتدعاء النشــطاء المعارضيــن والمتظاهري تتبــع هيئــة تحري
لسياســة حكومــة اإلنقــاذ واألخطــاء التــي ترتكبهــا، حيــث يجــري التحقيــق معهــم، بهــدف احتوائهــم عــن طريــق الترغيــب 
أو التهديــد، وهــذه المرحلــة تعتبــر بمثابــة إنــذار وتهديــد، وتتجنــب مــن خالهــا الهيئــة نهــج االحتجــاز المفاجــئ، وتكــون 
ــره، لكنــه لــم  ــا بتحذي بمثابــة ذريعــة أمــام المجتمــع وحتــى أمــام ذوي الناشــط، ولســان حــال الهيئــة يقــول: “لقــد قمن
يســمع الــكام”، وقــد يلقــي ببعــض اللــوم علــى الناشــط نفســه، وليــس علــى سياســة الترغيــب والترهيــب المخادعــة 

التــي تتبعهــا هيئــة تحريــر الشــام.

ــز هــذا التكتيــك بحــق النشــطاء البارزيــن والشــخصيات االجتماعيــة بشــكل أساســي، أمــا المدنييــن العادييــن  وقــد تركَّ
الذيــن ال يثيــر اعتقالهــم أي رد فعــل، فتقــوم الهيئــة باعتقالهــم مباشــرة، دون اللجــوء إلــى هــذه المرحلــة التمهيديــة، 
التــي يتخللهــا الطلــب مــن الناشــط التعهــد بعــدم تكــرار مــا قــام بــه، وتقديــم اعتــذار عنــه، وطلــب الرحمــة، وغالبــًا مــا 
يرضــخ الشــخص المســتدعى، ويدفــع غرامــة ماليــة، قــد تترافــق مــع ســجن بضعــة أيــام، وإيقــاف عــن مزاولــة مهنتــه، 

وجميــع ذلــك مقابــل عــدم احتجــازه/ إخفائــه قســريًا لســنوات.
 

لقــد أثبتــت هــذه االســتراتيجية فعاليتهــا فــي تخويــف وهــروب الكثيريــن؛ ممــا تســبَّب فــي إفــراغ المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا الهيئــة مــن كــمٍّ هائــل مــن النشــطاء البارزيــن فــي العديــد مــن المجــاالت، اإلعاميــة، الطبيــة، السياســية، 

ــة. االقتصادي

ــل فــي رفــع دعــاوى قضائيــة مــن مكتــب العاقــات  وقــد خضــع النشــطاء اإلعاميــون تحديــدًا الســتهداف نوعــي، تمثَّ
اإلعاميــة التابــع لهيئــة تحريــر الشــام، وذلــك بالتنســيق مــع مكتــب الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ، وفــي 
حــال عــدم امتثــال الناشــط اإلعامــي، يتــم االســتعانة بالقطــاع األمنــي المســؤول عــن المنطقــة التــي يقيمــون فيهــا 

إلجبارهــم علــى الحضــور.

ســجلت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ما ال يقل عن 273 حالة اســتدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشــام 
ــا أن هنــاك تنســيقاً بيــن مختلــف األجهــزة األمنيــة والمؤسســات  منــذ عــام 2017 حتــى كانــون األول/ 2021، وقــد تبيــن لن

المدنيــة والقضائيــة التــي أنشــأتها هيئــة تحريــر الشــام )والتــي تنكــر صلتهــا بهــا( لتنفيــذ هــذه االســتدعاءات/التهديدات.
 

ــح نمــاذج عــن االســتدعاءات التــي وجهــت مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام عبــر األجهــزة التابعــة لهــا،  صــور توضِّ
للمدنييــن والنشــطاء علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي:

وثيقة تبليغ من قبل هيئة تحرير الشام ألمجد المصطفى “السعيد”

https://drive.google.com/file/d/1Ri-csFYxSfhntC96lUlq-bHQmr94aN5u/view
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الصحفــي فــؤاد بصبــوص، اعتقلتــه النيابــة العامــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم الســبت 24/ 
تشــرين األول/ 2020 مــع شــقيقه الناشــط اإلعامــي مقــدام بصبــوص، بعــد اســتدعائهما إلــى مبنــى النيابــة العامــة 
فــي مدينــة إدلــب علــى خلفيــة انتقــاد فــؤاد حكومــة اإلنقــاذ وهيئــة تحريــر الشــام، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن الصحفــي فــؤاد 

فــي 9/ تشــرين الثانــي/ 2020 فيمــا تــم اإلفــراج عــن شــقيقه مقــدام فــي 14/ تشــرين الثانــي/ 2020.

ياســين اإلدلبــي، ناشــط إعامــي، ومصــور لــدى قنــاة أورينــت نيــوز، مــن أبنــاء مدينــة أريحــا جنــوب محافظــة إدلــب، 
ــر الشــام يــوم األحــد 4/ تشــرين األول/ 2020، بعــد اســتدعائه إلــى مبنــى  اعتقلتــه حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحري
النيابــة العامــة التابعــة لهــا فــي مدينــة إدلــب، علــى خلفيــة انتقــاده موظــف دائــرة النفــوس التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ علــى 

حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط ياســين اإلدلبــي26  وأفــاد بالتالــي: “تلقيــت رســالة عبــر 
محادثــة علــى تطبيــق واتســاب مــن شــخص يضــع شــعار حكومــة اإلنقــاذ يبلغنــي فيهــا أن دعــوى قضائيــة 
مقدمــة ضــدي ويطلــب مراجعــة النائــب العــام فــي مدينــة إدلــب، وتوجهــت برفقــة أحــد زمالئــي اإلعالمييــن 
ــه الموضــوع وســمع  لمراجعــة النائــب العــام، هنــاك دخلــت إلــى نائــب النائــب العــام، وطلــب منــي أن أشــرح ل
ــه قبــل  ــه تصــرف موظــف فــي حكومــة اإلنقــاذ عندمــا راجعت ــذي انتقــدت في منــي قصتــي وســبب منشــوري ال
فتــرة إلجــراء معاملــة زواج وعرقلــة الموظــف إتمــام المعاملــة وإكمالهــا ومــن ســوء معاملتــه لــي فكتبــت مــا 

حــدث معــي علــى صفحتــي فــي فيســبوك.

الصحفي فؤاد بصبوص  

الناشط اإلعامي مقدام بصبوص

مذكرة دعوة للصحفي فؤاد بصبوص صادرة عن وزارة العدل التابعة 
لحكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بإدلب، تطلب منه مراجعة 

النيابة العامة في مدينة إدلب - األحد 18/ تشرين األول/ 2020

مذكرة دعوة للناشط اإلعامي مقدام بصبوص صادرة من وزارة العدل 
التابعة لحكومة اإلنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بإدلب، تطلب منه 

مراجعة النيابة العامة في مدينة إدلب - األحد 18/ تشرين األول/ 2020

26  تواصلنا معه عبر الهاتف في 6 / تشرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1V_ssX_7GuG6gpjdOuGJs6V8mmnwk7iN_/view
https://drive.google.com/file/d/19odHvlWSmXiWx-pW1KEFNm559lAOoe5Q/view
https://drive.google.com/file/d/113OADTU9FWNef2Qm5kZhULVrOqNB48yi/view
https://drive.google.com/file/d/1Ge3b24s5audpwJyrRjg_RDXwHwrOcQ3j/view
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بعدهــا تــم إدخالــي لمكتــب النائــب العــام، أول مــا عرضــه علــي المنشــور الــذي نشــرته علــى صفحتــي وكذلــك 
صــورة ألحــد تعليقاتــي، وســألني أنــت قمــت بنشــره، فأجبتــه باإليجــاب، فســألني: إذًا أنــت تعتــرف أنكمــن نشــر 
المنشــور؟، فأجبتــه بنعــم، المنشــور موجــود علــى صفحتــي، فقــال لــي: أنــت اعترفــت، كــي ال تقــول ظلمنــاك، 
فقلــت: اســألني عــن ســبب كتابتــي للمنشــور، فرفــع صوتــه عاليــًا وهددنــي بالضــرب مرتيــن أو ثــالث، وكتــب 
علــى ورقــة، وال أعلــم مــا الــذي كتبــه، واســتمرَّ بالصــراخ علــي، وقــال: مــن األخيــر هــل تعتــذر، قلــت: نعــم أعتــذر، 
فأكمــل كتابــة: واعتــذر وطلــب الرحمــة. ثــم طلــب منــي أن أبصــم علــى الورقــة، وأوعــَز للحــرس بإنزالــي إلــى الزنزانــة، 

واعتقالــي، حتــى اليــوم التالــي، ثــم أفــرج عنــي.”

عــاء الفــواز، ناشــط إعامــي، ومراســل أحــد القنــوات التلفزيونيــة، مــن أبنــاء مدينة أريحــا جنوب محافظة إدلــب، احتجزته 
النيابــة العامــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام اإلثنيــن 5/ تشــرين األول/ 2020، لــدى مراجعتــه مبنــى 
النيابــة العامــة فــي مدينــة إدلــب، للســؤال عــن زميــل لــه تــم احتجــازه بعــد اســتدعائه إلــى مبنــى النيابــة العامــة فــي اليــوم 

الســابق، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه وعــن زميلــه فــي اليــوم ذاتــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع عــاء الفــواز 27، الــذي أخبرنــا: “الســاعة التاســعة صباحــًا توجهــت 
إلــى المبنــى ألتابــع قضيــة أحــد زمالئــي اإلعالمييــن ملتزمــًا بــكل اإلجــراءات المتبعــة أصــواًل فــي هــذا المبنــى مــن 
البــاب الرئيــس وصــواًل إلــى مكتــب النائــب العــام، جلســت فــي غرفــة االســتعالمات ثــم صعــدت إلى مكتــب النائب 
العــام، بحســب مــا وجهنــي إليــه الموظــف الموجــود هنــاك، دخلــت المكتــب وقابلــت النائــب العــام وأخبرتــه أن 
قضيــة زميلــي أخــذت منحــى غيــر جيــد ويجــب أن أتكلــم معــه حــول ذلــك وبعــد الســماح لــي بالحديــث، قلــت لــه أن 
زميلــي كتــب منشــورًا علــى فيســبوك فلمــاذا تــم اعتقالــه مــدة 24 ســاعة، فــكان رده أن ســألني إن كنــت أوافــق 
زميلــي الــرأي فــي مــا نشــره، وقــال أن زميلــي قــام بشــتمهم، وبنــاء علــى ذلــك ســيكون مصيــرة الســجن والجلــد 
والغرامــة أيضــًا، فــكان ردي أننــي بــكل تأكيــد ال أوافقــه الــرأي، ولكنــه ال يســتحق كل هــذا مــن أجــل منشــور، عندهــا 

أمــر النائــب العــام الحــراس باعتقالــي واقتيــادي إلــى غرفــة االحتجــاز.
وصــف لنــا عــاء مــا تعــرَّض لــه: “لــوى الحــراس ذراعــي خلــف ظهــري ودفعونــي باتجــاه البــاب، وفــي هــذه األثنــاء 
ــا أو مــا صلــة القرابــة بينــي وبيــن زميلــي، وســلمته ســاعتي  التزمــُت الصمــت، لــم يســألني النائــب العــام مــن أن
وحزامــي ومحفظتــي واتجــه بــي الحــراس إلــى النظــارة، بعــد ذلــك بســاعة تقريبــًا دخــل الســجان وطلــب منــي 
وضــع الطمــاش علــى عينــي، ثــم اقتادونــي بســيارة إلــى مبنــى الـــ 107 فــي مدينــة إدلــب، وهنــاك اقتادونــي إلــى 
ــه، فمــا كان مــن الســجان إال أن  ــًا الســالم علي ــي فناديــت ملقي ــت زميل ــى رأي ــة، ومــا إن دخلــت حت نظــارة جماعي
ــا عــاء  أخرجنــي وتــم احتجــازي فــي زنزانــة منفــردة، وبعــد ســاعة ونصــف الســاعة تقريبــًا تــم اإلفــراج عنــي. أخبرن
ر صديقــه  أنَّ صديقــًا لــه كان فــي انتظــاره خــارج مبنــى النيابــة العامــة، وكان هاتــف عــاء بحوزتــه، ولــدى تأخــر عــاء كــرَّ
الســؤال عنــه، إال أن المســؤولين هنــاك أنكــروا وجــود عــاء داخــل المبنــى “لقــد صــادروا هاتفــي الجــوال مــن صديقــي 

بالقــوة، وبعــد اإلفــراج عنــي تســلمته مــن مكتــب النائــب العــام”.

ثائــر العبيــد، ناشــط إعامــي ومراســل لــدى إحــدى الــوكاالت المحليــة، مــن أبنــاء مدينــة الدانا شــمال محافظة إدلــب، أرغمته 
مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئة تحرير الشــام بتاريــخ 20/ أيــار/ 2021 علــى توقيع تعهد بعدم 

كتابتــه أخبــاراً ومــواد صحفيــة مناهضــة للهيئة على حســابه الشــخصي فــي موقع التواصل االجتماعي فيســبوك.

27  تواصلنا معه عبر الهاتف في 19/ تشرين األول/ 2020
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تواصلــت الشــبكة الســورية مــع ثائــر28  وأخبرنــا بتفاصيــل مــا حــدث معــه: “تلقيــت بالغــًا مــن شــخص يلقــب “خطــاب” 
مســؤول فــي مكتــب العالقــات اإلعالميــة فــي هيئــة تحريــر الشــام، وقــد وصلنــي البــالغ عبــر تطبيــق واتســاب، 
يطلــب منــي فيــه زيارتهــم فــي مقرهــم فــي مدينــة إدلــب، بذريعــة أننــي أتعــرض لمضايقــات خــالل عملــي اإلعالمــي، 
وهــم يتواصلــون معــي لحــل هــذه المشــكالت، فرفضــت الزيــارة، وبعــد عــدة طلبــات تلقيتهــا لمراجعتهــم حملت 
تهديــدات مبطنــة، أظهــر “خطــاب” الغايــة الحقيقيــة مــن طلــب زيارتــي، والموضــوع الــذي يرغــب التحــدث إلــي 
بشــأنه وهــو انزعــاج الهيئــة مــن بعــض التقاريــر واألخبــار الصحفيــة التــي تنــدد بأفعــال وانتهــاكات هيئــة تحريــر 
الشــام بحــق المدنييــن والنشــطاء فــي مناطــق إدلــب” أضــاف ثائــر: “فــي 8/ أيــار/ 2021 تحــدث معــي مديــر الشــؤون 
الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة للهيئــة ويدعــى “أبــو مؤيــد” وطلــب منــي مراجعتهــم فــي اليــوم التالــي فــي 
ــًا أن هنــاك مشــكلة متعلقــة بــي ومــن الضــروري  مبنــى الشــؤون الصحفيــة الكائــن وســط مدينــة إدلــب مدعي
حضــوري لحلهــا فرفضــت الحضــور، وأعــاد إبالغــي فــي 10/ أيــار/ 2021 بــأن مكتــب العالقــات اإلعالميــة فــي هيئــة 
تحريــر الشــام رفــع دعــوة قضائيــة بحقــي وأنــه يتوجــب علــي الحضــور لحــل هــذه المســألة قبــل تحويلهــا إلــى 
وزارة الداخليــة، ومجــددًا رفضــت الحضــور، فاســتدعاني مديــر منطقــة حــارم بريــف إدلــب المعــروف باســم “أبــو 
إســالم الرقــاوي” إلــى مكتبــه فــي مدينــة حــارم عــن طريــق أخــي؛ مهــددًا بالمداهمــة واالعتقــال فــي حــال رفضــي 
لزيارتــه، فلــم يتبــَق لــي مــن خيــار آخــر ســوى الرضــوخ لمطالبهــم، وتوجهــت فــي اليــوم التالــي إلــى مكتــب أبــو ســالم، 
فأخبرنــي عــن انزعاجهــم لرفضــي الذهــاب إلــى مقرهــم فــي مدينــة إدلــب ومقابلــة المدعــو “خطــاب”، وحدثنــي 
بضــرورة توقفــي عــن الكتابــة ضدهــم، وأن األمــر لــن ينتهــي إال بالجلــوس مــع “خطــاب” فــي مدينــة إدلــب. وفــي 
11/ أيــار توجهــت إلــى مقــر مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ برفقــة “أبــو إســالم الرقــاوي” لمقابلــة 
“خطــاب”، إال أن “خطــاب” لــم يحضــر الجلســة وأرســل نيابــًة عنــه مديــر الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ 
وعــدة أشــخاص آخريــن، ودار الحديــث حــول المــواد والتقاريــر الصحفيــة التــي أكتبهــا، ووصفوهــا بأنهــا مزيفــة وال 
تحمــل أي معيــار مــن معاييــر المصداقيــة، وتهــدف لتشــويه ســمعة هيئــة تحريــر الشــام، وأبلغونــي أن هنــاك 
ادعــاء بحقــي مــن قبــل “خطــاب” وبضــرورة جلوســي معــه فــي موعــد جديــد يحددونــه الحقــًا إلقناعــه بالتنــازل عــن 

الدعــوة المرفوعــة ضــدي.
ــة فــي حكومــة اإلنقــاذ عــن موعــد جلســة  ــة الشــؤون الصحفي ــق رقــم مديري ــم إبالغــي عــن طري ــن ت وبعــد يومي
جديــدة فــي بنــاء المديريــة بتاريــخ 20/ أيــار/ 2021، فــي تمــام الســاعة 12 ظهــرًا؛ وذلــك للقــاء المدعــو “خطــاب”، 
وبالفعــل توجهــت حســب الموعــد إلــى مكتــب مديريــة الشــؤون الصحفيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ، ودار الحديــث ذاتــه 
بينــي وبينهــم عــن المــواد التــي كتبتهــا وكانــت النتيجــة أنــه ســيتم التنــازل عــن الدعــوة مقابــل توقيعــي علــى تعهــد 
بعــدم الكتابــة مــن جديــد ضــدَّ الهيئــة واالعتــذار عّمــا بــدر منــي مــن أخطــاء علــى حــدِّ تعبيرهــم. وقمــت بالبصــم 
والتوقيــع علــى ورقــة أعتــذر مــن خاللهــا عــن المــواد التــي كنــت قــد كتبتهــا عــن ممارســاتهم وأخطائهــم، إضافــة 
إلــى تعهــدي بعــدم تكرارهــا مجــددًا، وخرجــت مــن المديريــة ولــم يكلمنــي أحــد منهــم منــذ ذلــك الحيــن” أضــاف ثائــر 

“كنــت علــى يقيــن مــن أن مصيــري ســيكون االعتقــال فــي حــال امتنعــت عــن التوقيــع”.

28  عبر الهاتف في 6/ أيلول/ 2021
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سابعًا: توثيق ما ال يقل عن 46 مركز احتجاز دائم، و116 مركز احتجاز 
مؤقت تابعة لهيئة تحرير الشام:

الســتيعاب العــدد الهائــل مــن المحتجزيــن الحالييــن والمتوقعيــن الحقــًا، أنشــأت هيئــة تحريــر الشــام العديد مــن مراكز 
االحتجــاز فــي العديــد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وهنــاك صعوبــات شــديدة لمعرفــة أســماء مراكــز االحتجــاز 
ومواقعهــا؛ ألن هيئــة تحريــر الشــام تخفــي تلــك المراكــز، وتمنــع الحديــث عنهــا، وخــال جهــود طويلــة اســتمرت أشــهرًا 
عديــدة تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن رصــد مــا ال يقــل عــن 46 مركــز احتجــاز دائــم تابعــة لهــا فــي 

كل مــن محافظــة إدلــب وريــف محافظــة حلــب الغربــي وريــف الاذقيــة فــي شــمال غــرب ســوريا.

ــر الشــام، وتظهــر قاعــدة   قســريًا لــدى هيئــة تحري
ٍ

ــة 2327 محتجزًا/مختــف نتوقــع أنَّ مراكــز االحتجــاز هــذه تضــمُّ قراب
البيانــات لدينــا أن العشــرات مــن هــؤالء األشــخاص قــد قضــى فتــرات احتجــاز طويلــة قــد تصــل إلــى خمــس ســنوات، 
وتحــول الغالبيــة العظمــى منهــم إلــى مختفيــن قســريًا، كمــا يتعــرض الغالبيــة العظمــى منهــم لشــكل مــن أشــكال 

التعذيــب، وهــو مــا ســوف نتحــدث عنــه الحقــًا.

إضافــة إلــى الـــ 46 مركــز احتجــاز الدائمــة، هنــاك مــا ال يقــل عــن 116 مركــز احتجــاز مؤقــت، وهــذه المراكــز تجــري فيهــا 
ــا عنهــا ســابقًا. ــي تحدثن ــق واالســتجواب الت ــات التحقي عملي

وقــد قامــت هيئــة تحريــر الشــام بنقــل العديــد مــن مراكــز احتجازهــا وتغييــر مواقعهــا، بســبب قصــف قــوات النظــام 
الســوري وحليفــه الروســي، أو بســبب ســيطرة الحلــف الروسي/الســوري علــى المنطقــة التــي كان فيها مركــز االحتجاز، 
وقــد أخبرنــا غالبيــة الناجيــن الذيــن التقينــا بهــم أنهــم تنقلــوا بيــن مركــزي احتجــاز علــى األقــل، وأبلغنــا بعضهــم أنــه تنقــل 
بيــن 3 - 5 مراكــز احتجــاز، وذلــك بحســب مــا يقــرره مســؤول المركــز األمنــي، ويتــم نقــل المحتجزيــن فــي معظــم األحيــان 
عبــر ربطهــم ببعضهــم البعــض ووضعهــم ضمــن فانــات أو ســيارات نقــل خضــروات، وتغطــى أعينهــم بقطعــة 

قمــاش ُتكتــب عليهــا أســماؤهم.

ــا العديــد مــن الناجيــن أنهــم  تمنــع هيئــة تحريــر الشــام بشــكل عــام زيــارات األهالــي أو المحاميــن للمحتجزيــن، وأخبرن
لــم يحظــوا بزيــارة طــوال مــدة احتجازهــم، وقــد حصــل بعــض المحتجزيــن علــى زيــارات لكنهــا قليلــة جــدًا ومتباعــدة، 

ــارة واحــدة كل ســتة أشــهر. بمعــدل وســطي زي

كمــا أنشــأت هيئــة تحريــر الشــام مــا يعــرف باســم لجنــة المتابعــة، وهــي عبــارة عــن لجنــة مهمتهــا زيــارة مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا، وتفقــد قضايــا المحتجزيــن فيهــا، وأوضاعهــم، وهــي مكونــة مــن قســمين: متابعــة إداريــة، متابعــة قضايا، 
 شــرعي أو قيــادي بمتابعــة القضايــا مــع المحققيــن فــي مراكز االحتجــاز، ومن ثم يقومــون بجولة على 

ٍ
حيــث يقــوم قــاض

المهاجــع غالبــًا مــا تكــون شــكلية، وقــد أخبرنــا معظــم الناجيــن الذيــن شــهدوا زيــارة لجنــة المتابعــة لمركــز احتجازهــم أنَّ 
اللجنــة رفضــت االســتماع لمطالبهــم، واتَّســمت معظــم ردودها بالســخرية واالســتهزاء منهم.

ــر الشــام نظامــًا خاصــًا يطبــق علــى جميــع الــذي يشــرفون أو يعملــون فــي مراكــز االحتجــاز  وقــد وضعــت هيئــة تحري
التابعــة لهــا، حيــث يرتــدي جميعهــم اللثــام أو القنــاع فــي أثنــاء عملهــم، كمــا يمنــع المحتجــز مــن رؤيــة مــن يحقــق معــه 
أو مــن يقــوم بتعذيبــه، حيــث تتــم تغطيــة عينيــه بقطعــة قمــاش، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن غالبيــة مراكــز االحتجــاز تحتــوي 
علــى نظــام مراقبــة بالكاميــرات، يتــم الكشــف مــن خالــه علــى المحتجزيــن الذيــن يخالفــون األوامــر، وتتــم معاقبتهــم 

بالضــرب والحبــس االنفــرادي.
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ويقســم المحققــون فــي مراكــز االحتجــاز وفقــًا للتهــم، وعــادة مــا يكــون عددهــم فــي كل مركــز مــا بيــن 3 - 5 محققيــن 
يختــص ُّكل منهــم فــي قضايــا محــددة، كمحقــق خــاص لقضايــا التحالــف والعمالــة، ومحقــق لقضايــا تنظيــم داعــش، 
 عــن 

ٍ
 عــام، يقومــون بالحكــم فــي القضايــا ضمــن المركــز ودون حضــور محــام

ٍ
 ومــدع

ٍ
وفــي كل مركــز احتجــاز هنــاك قــاض

المتهــم، وهــذا شــبيه بمــا هــو عليــه الحــال فــي “محكمــة قضايــا اإلرهــاب” التابعــة للنظــام الســوري والتــي تحدثنــا عنهــا 
ســابقًا بشــكل مفصــل.

فــي المرحلــة النهائيــة، وبعــد صــدور الحكــم علــى المعتقــل وانتهــاء التعذيــب والتحقيــق معــه، يخضــع لــدورة شــرعية 
ــًا مــن جنســية  ضمــن مركــز االحتجــاز تشــتمل علــى حضــور دروس دينيــة يقــوم بإعطائهــا شــرعي، والــذي يكــون غالب
أجنبيــة، وتقــوم هيئــة تحريــر الشــام بتصويــر اعترافــات العديــد مــن المحتجزيــن لديهــا، خاصــة مــن حكم عليهــم باإلعدام، 
عبــر وكالــة إبــاء التابعــة لهــا وتحتفــظ بهــذه التســجيات لديهــا، ثــم تبثهــا الحقــًا مــن أجــل إهانــة الضحيــة وإذاللــه أمــام 

أبنــاء مجتمعــه، وترهيبهــم مــن التعاطــف معــه.

ونشــير إلــى أنــه ليــس هنــاك مراكــز احتجــاز مســتقلة خاصــة باألحداث/القاصريــن أو النســاء لــدى هيئــة تحرير الشــام، بل 
يتــم احتجــاز القاصريــن ضمــن مهاجع/زنزانــات مــع البالغيــن، وال يخضعــون لمحاكــم أو قضــاة مختصيــن باألحــداث، أما 
النســاء فقــد خصصــت مهاجــع منفصلــة لهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز الخاصــة بالرجــال، وفــي حــال تــم اعتقــال ســيدات 
مــع أبنائهــن، يوضــع الطفــل مــع أمــه إذا كان تحــت ســن 5 - 7 ســنوات، ويوضــع مــع الرجــال ويفصــل عــن والداتــه إذا 

تجــاوز هــذا الســن.
وبحســب التحقيقــات التــي قامــت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــن أســوأ مراكــز االحتجــاز التــي ال تــزال 
تشــهد عمليــات تعذيــب واختفــاء وذات ســمعة ســيئة بيــن الناجيــن وذوي المختفيــن قســريًا، هــو ســجن شــاهين فــي 
مدينــة إدلــب وســجن حــارم بريــف إدلــب الغربــي، أمــا األســوأ مــن بيــن مراكــز االحتجــاز التــي نقلــت أو تغيــرت مواقعهــا 
فهمــا مركــزان اثنــان: األول: ســجن الـــ 700 فــي ريــف حلــب الغربــي، والثانــي: ســجن العقــاب بريــف إدلــب الجنوبــي، وفيمــا 

ــا مــن معرفتهــا: يلــي قائمــة بأبــرز مراكــز االحتجــاز لــدى هيئــة تحريــر الشــام التــي تمكنَّ
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المركزية األمنية

مركز صوامع الحبوب

مركز مغارة الحرش

الفرع 107

مركز الـ 700

معصرة سرمدا

المعصرة الجديدة

سجن شاهين

سجن إدلب المركزي

سجن حارم

مركز السياسية

سجن العقاب

سجن القاسمية

سجن عابدين

الملعب البلدي

سجن صوامع سنجار

سجن موقا

سجن كفر دريان

سجن المغارة

الفرع 116

الفرع 77

سجن باب الهوى

سجن دركوش

إدلب

بنش

إدلب

إدلب

منطقة سرمدا

منطقة سرمدا 

مدينة إدلب

مدينة إدلب

منطقة حارم

ادلب

ريف إدلب الجنوبي

إدلب

ريف إدلب الجنوبي

منطقة سرمدا

منطقة باب الهوى

منطقة باب الهوى/سرمدا

منطقة باب الهوى/سرمدا

منطقة باب الهوى

دركوش

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

غير معروف

أغلق بسبب القصف عام 2019

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

يعمل

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

دائم

مؤقت

مؤقت

دائم

دائم

وضع موقعه
المركز

طبيعة 
المركز

اسم مركز االحتجاز

مخصص بشكل رئيس لعمليات االستدعاء 
والتحقيق/ مؤقت

غالبًا ما يعتبر مؤقتًا أو مكان يحول منه 
المحتجزون نحو مراكز االحتجاز األخرى 

المخصصة لهم.

مؤقت/ مخصص بشكل رئيس إلجراء 
الدراسات األمنية

ريف حلب الغربي سابقًا، نقل أو تغير 
موقعه بعد تقدم قوات النظام السوري في 

المنطقة مطلع عام 2020

ريف إدلب الجنوبي سابقًا/ نقل أو تغير 
موقعه نحو منطقة باب الهوى

القاسمية - ريف حلب، تم نقله لمنطقة أخرى 
نتيجة تعرضه للقصف من الطيران الروسي 

في مطلع عام 2020

منطقة سنجار بريف محافظة إدلب الشرقي، 
نقل أو تغير موقعه بعد سيطرة النظام على 

المنطقة في عام 2015

مؤقت/ يلتقي فيه المحتجزون مع لجنة 
قضائية سرية للبتِّ في قضاياهم وإصدار 

أحكام بها

سجن دائم، ونعتقد أنه ذات سجن العقاب 
سابقًا

غير معروف، نعتقد أن تم نقله إلى منطقة 
أخرى أو إلحاقه بمركز احتجاز آخر

أغلق بعد هجوم شنَّه تنظيم جند األقصى 
المتطرف مطلع عام 2017

أغلق بالتزامن مع سيطرة قوات النظام 
على المنطقة منتصف عام 2019

مخصص بشكل رئيس لعمليات االستدعاء 

والتحقيق/ مؤقت
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خريطــة تظهــر تــوزع أبــرز مراكــز االحتجــاز لــدى هيئــة تحريــر الشــام فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا منذ تأســيس 
جبهــة النصــرة فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي 2012 حتــى كانــون األول 2021:

https://drive.google.com/file/d/1no-XMidPDoP_emkdLtHKFFEg8Mt3Xava/view
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1 - المركز األمني الرئيس “المركزية األمنية”: 
يقــع فــي مدينــة إدلــب، ويعتبــر مقــر القــوة األمنيــة الرئيــس، ويعــرف باســم “ المركزيــة األمنيــة”، وكان عبــارة عــن 
طابقيــن، األول وهــو طابــق أرضــي مخصــص لاعتقــال، والثانــي عبــارة عــن مكاتــب تتبــع للجنــة الغنائــم التابعــة لهيئــة 

ــر الشــام. تحري
ويضــم داخلــه بشــكل رئيــس العناصــر المنتمــون إلــى فصائــل المعارضــة المســلحة والنشــطاء اإلعاميــون، الذيــن 
وجهــت إليهــم تهــم االنتمــاء لتنظيــم داعــش أو اســتهداف عناصــر هيئــة تحرير الشــام بعمليــات االغتيــال، كما احتجزت 
فيــه نســاء وأطفــال عناصــر تنظيــم داعــش. ونفــذت فيــه العديــد مــن أحــكام اإلعــدام ضــد المحتجزيــن المنقوليــن مــن 

ســجون أخــرى وخاصــة مــن ســجن العقــاب.
نهايــة عــام 2019 وبســبب تعرضــه للقصــف، قامــت هيئــة تحريــر الشــام بنقــل المحتجزيــن منــه إلــى مبنــى آخــر قريــب 
وهــو مبنــى رئاســة حكومــة اإلنقــاذ “الرقابــة والتفتيــش ســابقًا”، حيــث خصصــت الطوابــق الســفلية لاحتجــاز وجهــزت 

بمنفــردات وزنزانــات وتمديــدات صحيــة الســتيعاب المعتقليــن.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي خالــد عرمــان28 ، وهــو مــن ريــف محافظــة حمــص، 
وحاصــل علــى إجــازة مــن كليــة الشــريعة/ جامعــة دمشــق، تعــرَّض خالــد للتهجيــر القســري مــن قبــل قــوات النظــام 
الســوري عــدة مــرات فــي كل مــن ريــف حمــص الشــمالي وريــف حمــاة الجنوبــي، واســتقرَّ فــي مدينــة أريحــا بريــف 
محافظــة إدلــب، اعتقلتــه/ اختطفتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام مــن منزلــه يــوم الجمعــة 14/ حزيــران/ 2019 

واقتادتــه نحــو مركــز احتجــاز فــي مقــرِّ المركزيــة األمنيــة التابعــة لهــا فــي مدينــة إدلــب.
يقــول خالــد “داهمــت دوريــة مكونــة مــن 6 أشــخاص مــن الملثميــن منزلــي، ووجهــوا مسدســاتهم وبنادقهــم 
نحــوي ثــم قيــدوا يــديَّ إلــى الخلــف وفتشــوني وأخــذوا هاتفــي مــن جيبــي، ثــم باشــروا بتفتيــش المنــزل، أصــاب 
زوجتــي الذعــر وهــي تعانــي مــن مــرض الســكر، فطلبــت منهــم أن يتوقفــوا عــن الصــراخ تخريب المنــزل ألن زوجتي 
ــد أن عناصــر  ــا خال مريضــة، لكنهــم لــم يكترثــوا وضربنــي أحدهــم بأخمــص مســدس علــى رأســي وأهاننــي”. أخبرن
هيئــة تحريــر الشــام لــم تحتــرم خصوصيــة زوجتــه ومرضهــا المزمــن، وأضــاَف أنهــم فتشــوا مابســها الخاصــة، وكلمــا 

طلــب منهــم احتــرام ذلــك كان يتعــرض للضــرب. 
اقتيــَد خالــد بســيارة “فــان” إلــى مقــر المركزيــة األمنيــة فــي مدينــة إدلــب، وتــرك زوجتــه وحدهــا بــا معيــل أو أقــارب، يقــول: 
“فــي الفــان قامــوا بضربــي وشــتمي ومــع ذلــك كان كل تفكيــري كيــف ســتبقى زوجتــي لوحدهــا ونحــن مهجــرون 
وليــس لنــا أحــد فــي أريحــا وأقربائــي وأقرباؤهــا فــي مناطــق أخــرى بعيــدة جــدًا، وبعــد قرابــة ربــع ســاعة أنزلوني من 
الفــان وجرونــي نحــو بنــاء نزلــت فيــه عبــر درج صغيــر يقــود إلــى القبــو، وهنــاك ومــن خلــف نافــذة ســألني شــخص 
عــن اســمي وأخــذوا أشــيائي الخاصــة كحــزام البنطــال ونظاراتــي الطبيــة، وأجبرونــي علــى البصــم علــى عــدة أوراق 
ال أعــرف مــا هــي؛ ألننــي كنــت مغطــى العينيــن، وبعــد االنتهــاء مــن البصــم أخبرنــي عنصــر أننــي بصمــت علــى أوراق 
إعدامــي، ثــم اقتادونــي نحــو زنزانــة، ونزعــوا العصبــة عــن عينــي، ولكنــي لــم أتمكــن مــن مشــاهدة شــيء ألنــي ال 
ــة بدونهــا،  ــي ال أتمكــن مــن الرؤي ــي، ألن ــى الســجان أن يعيدهــا ل ــة مــن دون نظــارة فتوســلت إل أســتطيع الرؤي
فأعطانيهــا وعندمــا وضعتهــا صدمــت مــن هــول مــا رأيــت، كان هنــاك قرابــة 27 شــخصًا بيــن كبــار وصغــار 
محشــورين فــي غرفــة ضيقــة مظلمــة، وفــي أحــد زواياهــا يوجــد حمــام، طلبــوا منــي الجلــوس وأن أحدثهــم عــن 

األحــوال فــي الخــارج، وأخبرونــي أننــي فــي بنــاء كان ســابقا مبنــى حكومــي فــي مدينــة إدلــب”.

28  عبر الهاتف في 8/ تموز/ 2020
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علمنــا مــن خالــد أن مــا وجهــت إليــه هــي تهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش، وذلــك عندمــا كان يعمــل مــع عبــد الباســط 
الســاروت فــي ريــف حمــص الشــمالي، ومعظــم األشــخاص الذيــن كانــوا معهــم فــي الزنزانــة متهمــون باالنتمــاء 
لتنظيــم داعــش أو التعــاون مــع النظــام الســوري أو قــوات التحالــف، وكانــوا مــن مختلــف المحافظــات الســورية، وفــي 
اليــوم التالــي لوجــوده فــي المركزيــة األمنيــة قامــت عناصــر بالتقــاط صــورة لوجهــه بواســطة هاتــف جــوال، وعلــم فيمــا 
بعــد أنهــا بهــدف جمــع معلومــات وإجــراء دراســة أمنيــة عنــه مــن قبــل مجموعــة مــن أمنيــي الهيئــة، وبعــد تســعة 
أيــام بــدأوا التحقيــق معــه، يقــول خالــد “اقتادونــي  إلــى غرفــة التحقيــق وأنــا مغطــى العينيــن وجلســت علــى كرســي، 
ــي، ومنهــا قتــل أحــد عناصــر  ــدأ المحقــق بقــراءة ملــف، وكنــت أذهــل لســماع التهــم التــي يوجههــا إل ــاك ب وهن
الهيئــة، وأننــي أمنــي فــي تنظيــم داعــش وأقــوم بتوزيــع كفــاالت ماليــة علــى أرامــل التنظيــم فــي إدلــب، وأننــي 
ــه أن كل هــذا الــكالم محــُض افتــراء وكل  قاتلــت مــع الســاروت ضــد الهيئــة، ومــا إن أنهــى كالمــه حتــى قلــت ل
التهــم ملفقــة ضــدي وليــس لــي أيــة عالقــة بتنظيــم داعــش، فصفعنــي علــى وجهــي  وشــتمني، وأمــر المحقــق 
بحلــق شــعر رأســي وأعادونــي إلــى الزنزانــة، وفــي الزنزانــة أخبرنــي المعتقلــون أنــي فــي حــال اعترفــت فإنــي حكمــت 

علــى نفســي بالقتــل”. 
فــي اليــوم التالــي اقتيــد خالــد مجــددًا نحــو التحقيــق وأنكــر التهــم الموجهــة إليــه؛ فتعــرَّض للتعذيــب، والحبــس االنفــرادي 
مــدة 37 يومــًا متواصلــة، “فــي اليــوم الثانــي مــن التحقيــق قــام المحقــق بشــبحي علــى البالنكو30 ، وضربنــي بخرطوم 
ميــاه يســتخدم للتمديــد الصحــي علــى مختلــف أنحاء جســدي، واســتمرَّ فــي ذلك إلى أن خرجــت الدماء من ظهري 
ــى جانبــي حفــرة تواليــت  ــرة جــدًا، وإل ــي، وبعــد اســتيقاظي وجــدت نفســي فــي منفــردة صغي وقدمــي وأغمــَي عل
ورائحتهــا كريهــة، ثــم مكثــت أســبوعًا لــم يتــم اســتدعائي فيــه للتحقيــق وكنــت أذهــب نحــو التواليــت زحفــًا لشــدة 
آالمــي، وبعــد هــذا األســبوع اســتدعوني مجــددًا للتحقيــق، وســألني المحقــق: هــل فكــرت يــا خالــد باالعتــراف، 
فأخبرتــه بأنــه ليــس لــدي شــيء أعتــرف بــه فضربنــي علــى وجهــي بشــدة وهــو يشــتمني، حتــى أننــي لــم أعــد أتمكــن 
مــن فتــح عينــي مــن شــدة الضــرب، بعــد ذلــك قــام بجلــب مالقــط كهربــاء ووضعهــا علــى شــفتي وأذنــي، وأوصــل 
الكهربــاء بهــا مــدة ثــوان قليلــة فصرخــت مــن شــدة األلــم، وشــعرت حينهــا أننــي ســأموت، ثــم أعادونــي إلــى 
المنفــردة وبقيــت فيهــا شــهرًا كامــاًل، كنــت أســمع طيلــة تلــك المــدة أصــوات التعذيــب وأنيــن األشــخاص الذيــن 
فــي التابــوت”. قــال خالــد أنــه ســمع كذلــك أصواتــًا لنســاء وأطفــال، كانــوا زوجــات وأبنــاء عناصــر ينتمــون لتنظيــم 
ــى تســليم أنفســهم، وكان الســجانون يخرجــون  ــار أزواجهــم عل ــر الشــام باعتقالهــم إلجب ــة تحري داعــش وقامــت هيئ
األطفــال بيــن حيــن وآخــر إلــى الممــر مــن أجــل إيقافهــم عــن البــكاء، وبعــد مــرور شــهر علــى حبــس خالــد االنفــرادي قامت 
ــارة عــن  ــن، وكان معظــم الطعــام الــذي قــدم إليهــم عب ــة جماعيــة تضــمُّ 30 شــخص آخري العناصــر بنقلــه نحــو زنزان
برغــل وأرز وبطاطــا مســلوقة. وأخبرنــا خالــد أنــه أصيــب عــدة مــرات بحساســية شــديدة نتيجــة انعــدام النظافــة وعــدم 
ــه شــاهد عــدة مــرات  ــى أي دواء، كمــا أن ــم يحصــل  عل ــات، ول التعــرض للشــمس، واألوســاخ الموجــودة فــي البطاني
اقتيــاد أشــخاص لتنفيــذ حكــم اإلعــدام بحقهــم، يقــول “فــي أحــد األيــام دخــل إلــى زنزانتنــا شــخصان أحدهمــا مــن بلــدة 
ســرمين وعمــره نحــو 45 عامــُا وآخــر مــن بلــدة عقيربــات بريــف محافظــة حمــاة الشــرقي، وكانــوا مســجونين فــي 
ســجن العقــاب، وجــاؤوا مــع أربعــة معتقليــن آخريــن تــم توزيعهــم علــى المهاجــع األخــرى، وكانــوا يعلمــون أن 
مجيئهــم إلــى هنــا مــن أجــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحقهــم، وتتنــوع التهــم الموجهــة إليهــم بيــن االنتمــاء لتنظيــم 
ــه شــاهد  ــي أن ــي قامــوا بإعدامهــم، وكان أحدهــم قــد أخبرن ــة، وفــي اليــوم التال داعــش، وقتــل عناصــر فــي الهيئ
قماشــًا أبيــض فــي ســجن العقــاب مخصــص لتكفيــن مــن تتــم تصفيتــه مــن الســجناء، وكانــوا يبلغــون زوجــات 

مــن يقومــون بإعدامــه بأنهــم أعدمــوه وعليهــا التــزام العــدة الشــرعية”. 

30  بكرة معدنية يعلق فيها المحتجز خال الشبح ليرفع عن سطح األرض تشبه األدوات التي تستخدم لتعليق الذبائح في المسالخ.



أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيس جبهة 30

النصرة حتى اآلن

ــان بريــف  ــد نحــو ســجن آخــر يقــع علــى الطريــق بيــن بلدتــي ســرمدا وكفــر دري ــي/ 2019 نقــل خال فــي 19/  تشــرين الثان
محافظــة إدلــب الشــمالي، وكان عبــارة عــن بنــاء اســتولت عليــه هيئــة تحريــر الشــام فــي وقــت ســابق مــن جيــش 
اإلســام وحولتــه إلــى فــرع أمنــي خــاص بقضايــا تنظيــم داعــش والتحالــف، وفــي 10/ كانــون األول/ 2019 تــم عرضــه علــى 
لجنــة قضائيــة مؤلفــة مــن إبراهيــم شاشــو كرئيــس اللجنــة، ووزيــر األوقــاف فــي حكومــة اإلنقــاذ، ومظهــر الويــس، وأبــو 
عــزام الجــزراوي، الــذي يلقبــه المعتقلــون بقاضــي الدمــاء لكثــرة اإلعدامــات التــي أصدرهــا، والمدعــي العــام أبــو عــزام 
التركمانــي وأميــر المحققيــن زيــد الحمــوي، والــذي ســمعه خالــد وهــو يتفاخــر بقتلــه ثمانيــة مــن عناصــر تنظيــم داعــش 
فــي أثنــاء تعذيبهــم، وبقــي خالــد فــي هــذا الســجن إلــى أن أصــدرت اللجنــة قــرارًا بإطــاق ســراحه فــي 11/ نيســان/ 2020، 

وأخلــَي ســبيله فــي اليــوم ذاتــه.

2 - مركز صوامع الحبوب:
يقــع علــى مقربــة مــن مدينــة بنــش بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي، وهــو مقــر عســكري لهيئــة تحريــر الشــام، خصصــت 
داخلــه ســجنًا ســريًا احتجــزت فيــه بشــكل رئيــس عناصــر مــن فصائــل المعارضــة وخايــا تنظيــم داعــش والتنظيمــات 

المتطرفــة األخــرى.

3 - مركز مغارة الحرش:
يقــع فــي منطقــة حــرش الباســل غــرب مدينــة إدلــب، وكان مقــرًا عســكريا لحركــة أحرار الشــام – أحد فصائــل المعارضة 
المســلحة ســابقًا، وهــو عبــارة عــن مغــارة كبيــرة حفــرت تحــت مســتوى األرض، مؤلفــة مــن قســمين: أحدهمــا مقــر 

عســكري واآلخــر مخصــص للمحتجزيــن.

4 - مركز الشرطة المدنية أو الفرع 107:
يقــع قــرب مديريــة الصحــة فــي مدينــة إدلــب وهــو مبنــى غيــر مكتمــل البنــاء، بنــي إبــان وجــود النظــام الســوري فــي 
المدينــة وحولتــه هيئــة تحريــر الشــام إلــى مركــز احتجــاز مؤقــت خــاص بإرســال االســتدعاءات لألشــخاص الذيــن يتوجــب 

عليهــم مراجعتهــا، ثــم تقتادهــم نحــو مركــز احتجــاز آخــر.

5 - مركز الـ 700:
يقــع قــرب منطقــة الزربــة فــي ريــف المهندســين بريــف حلــب الغربــي علــى األتســتراد الدولــي حلــب - الاذقيــة، ويخضــع 
ــه  ــى مركــز احتجــاز، وزودت المهاجــع في ــه إل ــم تحويل ــر ســابقًا، وت ــاء معمــل كبي ــارة عــن بن لحراســة مشــددة، وهــو عب
وســاحة الســجن بكاميــرات مراقبــة، يعتبــر أحــد أبــرز مراكــز االحتجــاز التــي تنفــذ فيهــا عقوبــات اإلعــدام بأعــداد كبيــرة، 
وتمنــع هيئــة تحريــر الشــام دخــول ذوي المحتجزيــن إليــه لزيارتهــم، وبــداًل مــن ذلــك خصصــت )مدينــة ألعــاب/ ماهــي( 
تقــع علــى األتســتراد الدولــي علــى مقربــة مــن المركــز، خصصتهــا للزيــارات وُينقــل المحتجــزون ممــن لديهــم زيــارات مــن 

قبــل ذويهــم إليهــا وقــت الزيــارة ثــم يعــادون إلــى المركــز. 

يتألــف بنــاء المركــز مــن طابــق أرضــي وقبــو وســاحة محاطــة بســور مرتفــع، وباالســتناد إلــى الروايــات التــي حصلنــا عليهــا 
ر عــن توزيــع البنــاء مــن الداخــل، الــذي نرجــح أنَّــه علــى الشــكل التالــي:  تمكنــا مــن رســم تصــوُّ
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الطابق األرضي: وفيه غرفة حرس، غرفة تحقيق أولي، غرفة تحقيق، غرفة تعذيب، غرفة القاضي. 
ــر مدخــل بعــرض 1.2م، ويتألــف مــن مطبــخ  ــه المحتجــزون عب ــل إلي القبــو: وهــو القســم المخصــص لاحتجــاز، وُيدَخ

إضافــة إلــى غــرف االحتجــاز، التــي تتــوزع علــى النحــو التالــي: 
أ – زنزانــات منفــردة: 25 منفــردة، مســاحة كل منهــا )0.8*3(م وتضــمُّ حمامــًا، باســتثناء زنزانتيــن مخصصتيــن للنســاء، 

تحمــان اســم )م1، وم 2( وتبلــغ مســاحة هاتيــن المنفردتيــن )3*2(م.
ب- زنزانــات جماعيــة: هنــاك 3 منهــا، وتبلــغ مســاحة كل منهــا )6*3(م وتضُم حمامًا، وتســمى: الجماعيــة )د(، الجماعية 

)ر(، الجماعية )ب(. 
ت- مهاجــع: المهجــع )أ( تبلــغ مســاحته )12*12(م ويضــمُّ حماميــن اثنيــن، وتــوَدع داخلــه أعــداد كبيــرة مــن المحتجزيــن 

تصــل إلــى 100 شــخص. فيمــا تبلــغ مســاحة المهجــع )ب( )6*12(م ويــوَدع فيــه نحــو 40 شــخص. 

عبــد الرحمــن الشــيخ، مــن أبنــاء مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، عمــل فــي مجــال المراقبــة والتقييــم 
لــدى عــدد مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة، فــي 5/ تشــرين األول/ 2019 تــم احتجــازه مــن قبــل عناصــر مســلحة تابعــة 

لهيئــة تحريــر الشــام بعــد مداهمــة منزلــه واقتادتــه نحــو ســجن الـــ 700 وأفــرج عنــه فــي 25/ كانــون األول/ 2019.
التقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع عبــد الرحمــن30  وأخبرنــا “تــم نقلــي بســيارة فــان مــع أربعــة عناصــر 
ملثميــن وأنــا مغطــى العينيــن، واســتمر الطريــق بالســيارة قرابــة ســاعتين تقريبــًا، وأدخلونــي إلــى ســجن، وفــور 
وصولــي أخــذوا معلومــات عنــي وتــم تصويــري ثــم أودعونــي غرفــة جماعيــة، وهنــاك ســألت الموجوديــن أيــن 
أنــا، وعلمــت منهــم أننــا فــي ريــف حلــب فــي منطقــة ريــف المهندســين ســجن الـــ 31700 “. يقــول عبــد الرحمــن 
ــة  ــى زنزان ــي إل ــًا باســمه: “غطــى الســجان عينــي واقتادن ــاح الســجان منادي ــي علــى صي ــوم التال ــه اســتيقظ فــي الي إن
رت أنهــا تبعــد نحــو 20 متــر عــن المهجــع الــذي كنــت فيــه، كانــت غرفــة تبلــغ قياســاتها متريــن بمتــر  منفــردة قــدَّ
ونصــف وبداخلهــا تواليــت، وكان فيهــا شــخص تعرفــت عليــه وإذ بــه أميــر ســابق فــي الهيئــة وكان قــد تعــرض 
لتعذيــب فظيــع بالــدوالب بتهمــة انشــقاقه عــن الهيئــة وإخفــاء ســالح الكتيبــة التــي كان يقودهــا، وكان يضــرب 
فــي الــدوالب كل يــوم 40 ضربــة”. بقــي عبــد الرحمــن قرابــة 45 يــوم فــي المنفــردة خضــع خالهــا للتحقيــق والتعذيــب 
عــدة مــرات وخــال وجــوده فــي المنفــردة ســمع أصــوات فــي الخــارج وعلــم مــن الســجين الــذي كان معــه فــي الزنزانــة 
ــارة الســجون، لكنهــم لــم يهتمــوا بقضيتــه يقــول: “فــي المنفــردة  أنهــم أشــخاص مــن لجنــة المتابعــة مهمتهــم زي
كنــا نخــرج مــرة واحــدة فقــط كل أســبوع لالســتحمام بميــاه بــاردة، ونحظــى بالطعــام فــي اليــوم مرتيــن صباحــًا 
ومســاًء، وكان ســيئًا، ولكــن ال بــدَّ مــن تناولــه لنبقــى علــى قيــد الحيــاة. لــكل شــخص يوميــًا رغيفيــن مــن الخبــز، 
ويتــم توزيــع األكل عــن طريــق أحــد الســجناء الســخرة، وفــي اليــوم الخامــس عشــر لوجــودي فــي المنفــردة جــاءت 
لجنــة المتابعــة وفتحــت نافــذة المنفــردة الموجــودة فــي البــاب وســألوا عــن أســمائنا فقلــت لهــم أننــي حتــى اآلن 
لــم يتــم التحقيــق معــي وال أعــرف مــا هــي تهمتــي، فســألني عــن عــدد األيــام التــي قضيتهــا فــي المنفــردة وأجبتــه 
بأنهــا 15 يومــًا، فــكان جوابــه بأنهــا مــدة قصيــرة، وفــي المــرة القادمــة ســينظرون بأمــري، وبعــد ثالثــة أيــام أخرجــوا 
الســجين الــذي كان معــي وبقيــت وحيــدًا، وكانــت مــن أصعــب أيــام حياتــي، بعــد مــرور قرابــة أســبوعين علــى بقائــي 
وحيــدًا، وتحديــدًا فــي يــوم الجمعــة ليــاًل أدخلــوا شــخصًا إلــى المنفــردة اعتقــل علــى معبــر بــاب الهــوى خــالل عودتــه 
مــن تركيــا وهــو مــن ريــف حلــب. وأفرجــوا عنــه بعــد أربعــة أيــام، وبعــد أيــام أودعــوا أيضــًا شــخصًا عراقي الجنســية، 

30  في ريف حلب 10/ شباط/ 2021

31  وصــَف لنــا عبــد الرحمــن بعضــًا ممــا شــاهده: “كان فــي الغرفــة خمســة أشــخاص تجــاوز عمرهــم الـــ 50 عــام، وتنوعــت التهــم الموجهــة إلــى المحتجزيــن فــي 

هــذه الغرفــة، إمــا بســبب شــجارات مــع عناصــر الهيئــة أو أشــخاص قادميــن مــن مناطــق النظــام الســوري أو عناصــر لــدى الفصائــل، وعناصــر تابعــة لتنظيــم 
داعــش، الحظــت علــى عــدد مــن المحتجزيــن آثــار إصابــات، وكان معنــا طفــل عمــره ثمانــي ســنوات مــن النازحيــن إلــى منطقــة األتــارب، وتهمتــه التصويــر، وبقيــت 
فــي المهجــع مــدة ثاثــة أيــام ثــم اقتادونــي نحــو التحقيــق وأنــا مغطــى العينيــن” يضيــُف عبــد الرحمــن: “بقيــت فــي غرقــة التحقيــق دقائــق عــدة دون أن يتحــدث إلــي 
رت أنَّ مصدرهــا شــخص يقــوم بتحريــك األشــياء بشــكل بســيط مــن دون أن يتكلــم، وكنــت أســمع أصــوات الضــرب  أحــد، كنــت أســمع حركــة داخــل الغرفــة قــدَّ
والصــراخ قادمــة مــن كل مــكان، كنــت أرتجــف خوفــًا، بعدهــا بــدأ المحقــق بســؤالي عــن األمانــات التــي ســلمتها للســجن لــدى وصولــي، وقــام بتعدادهــا، ثــم ســألني 

عــن ســرقات فــي المنظمــة التــي أعمــل فيهــا فأخبرتــه أننــي موظــف عــادي وال أعلــم شــيئًا، ثــم طلــب مــن العناصــر إعادتــي إلــى المهجــع”. 
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كان مســافرًا مــن تركيــا باتجــاه أوروبــا واعتقــل مــن قبــل خفــر الســواحل التركــي فــي البحــر، وادعــى أنــه ســوري، 
فتــمَّ ترحيلــه إلــى ســوريا عبــر بــاب الهــوى، ليتــم اعتقالــه هنــاك، واتهمــوه بأنــه مبايــع لداعــش، ثــم قامــوا بنقلــه 
إلــى مــكان آخــر ال علــَم لــي بــه. وبعــد قرابــة شــهر ونصــف الشــهر علــى وجــودي فــي المنفــردة بــدأ التحقيــق معــي، 
وكان خمــس مــرات متتاليــة فــي كل مــرة يســتمر التحقيــق قرابــة ســاعتين مــن الزمــن، وكان مفصــاًل عــن حياتــي 
 لــي يعيــش فــي مناطــق النظــام الســوري”. تابــع عبــد الرحمــن وصف تفاصيــل التحقيق: 

ٍ
وعملــي وعالقاتــي، وعــن أخ

“فــي غرفــة التحقيــق كان هنــاك محقــق وعنصــر ملثميــن، وكنــت أتعــرض للتهديد بالقتــل واعتقــال عائلتي، وكنت 
ُأضــرب بيــن حيــن وآخــر بواســطة عصــا علــى مختلــف مناطــق جســدي، وفــي الجلســة الرابعــة للتحقيــق اتهمونــي 
بالعمالــة للنظــام الســوري. بعدهــا بصمــت علــى اإلضبــارة، وهــي آخــر المراحــل، وبعــد يوميــن طلبنــي المحقــق 
وقــال لــي أننــي ســأعرض علــى القاضــي، ولــدى عرضــي عليــه كان ملثمــًا، وأخبرنــي أن هنــاك غايــات شــخصية وراء 
اعتقالــي، ووقــع إخــالء ســبيلي، لكــن تمــت إعادتــي إلــى المنفــردة”. أخبرنــا عبــد الرحمــن أنــه علــى الرغــم مــن توقيــع 
ــة أســبوعين محتجــزًا، وأجــرَي معــه تحقيــق إضافــي32 مــن قبــل إدارة المنظمــات فــي  ــه بقــي قراب إخــاء ســبيله إال أن
حكومــة اإلنقــاذ، وكانــت منطقــة الســجن تتعــرض دائمــًا للقصــف، وكان يســمع صوتــه. قــال عبــد الرحمــن إنــه قــرر 
بعــد اإلفــراج عنــه، االنتقــال للعيــش فــي مدينــة صــوران بريــف محافظــة حلــب الشــمالي بعيــدًا عــن هيئــة تحرير الشــام. 

6 - مركز معصرة سرمدا والمعصرة الجديدة:
مركــز معصــرة ســرمدا والمعصــرة الجديــدة مركــزي احتجــاز مرتبطيــن ببعضهمــا البعــض، ويختــص مركــز معصــرة 
ســرمدا بجمــع المعلومــات وإجــراء الدراســات األمنيــة عــن المحتجــز، وتتــم فيــه التحقيقــات األوليــة، ثــم ينقــل المحتجــز 
منــه إلــى ســجن المعصــرة الجديــدة فــي منطقــة ســرمدا أيضــًا، ويتألــف مركــز احتجــاز معصــرة ســرمدا مــن 4 مهاجــع 
و6 منفــردات تقــع فــي طابــق تحــت األرض، أمــا ســجن المعصــرة الجديــدة فيتألــف مــن زنزانــات مزودة بمــراوح للتهوية 
ــة أو  ــن يحكــم عليهــم ألشــهر قليل ــه احتجــاز األشــخاص الذي ــم في وتبلــغ مســاحة كل منهــا نحــو )2*3(م، عــادة مــا يت

الذيــن ســينقلون نحــو مراكــز احتجــاز أخــرى.

تحدثنــا إلــى الناشــط محمــد األحمــد33  وهــو مــن أبنــاء بلــدة مشــون بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، عمــل محمــد 
مــع العديــد مــن المنظمــات اإلنســانية وقــام بتدريــب عشــرات النشــطاء فــي مجــاالت العمــل اإلنســاني، كمــا عمــل 
مــع العديــد مــن الــوكاالت اإلعاميــة المحليــة واألجنبيــة، نهايــة عــام 2014 منعتــه جبهــة النصــرة مــن مزاولــة عملــه 
اإلعامــي فــي إدلــب بشــكل نهائــي واســتمرَّ بعملــه فــي المجــال اإلنســاني مــع المنظمــات الدوليــة، تعــرض محمــد 
لتهديــدات بالقتــل والخطــف، كمــا احتجــزت جبهــة النصرة/هيئــة تحريــر الشــام عــددًا مــن أفــراد عائلتــه؛ للضغــط عليــه 
لوقــف عملــه، بشــكل رئيــس عندمــا عمــل ضمــن مشــروع الشــرطة الحــرة مــع منظمــة إنتغرتــي غلوبــال، الذي اســتمر 
فيــه حتــى بدايــة عــام 2019، وفــي 9/ أيلــول/ 2019 احتجزتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام بعــد إطــاق الرصــاص عليــه 

وإصابتــه، وأفــرج عنــه فــي 16/ تشــرين الثانــي/ 2019.

32  “عــدت إلــى المنفــردة، ومــن المفتــرض أن أخــرج فــي اليــوم التالــي، ولكــن لــم يتــم اإلفــراج عنــي، وكان المعتــاد أن اإلفراجــات تكــون بعــد صــاة الظهــر وكنــت أنتظــر 

هــذا الوقــت يوميــًا دون نتيجــة، وفــي أحــد األيــام بعــد العصــر ُطلــب اســمي لغرفــة التحقيــق، كان هنــاك شــخصان وكنــت مغطــى العينيــن، قــاال لــي إنهمــا مــن إدارة 
المنظمــات فــي حكومــة اإلنقــاذ، وقامــا بالتحقيــق معــي وكانــت األســئلة عــن المنظمــات التــي عملــت فيهــا والمنظمــات التــي أتعــاون معهــا والشــخصيات التــي 
تديرهــا، وكانــت إجاباتــي عامــة، وبقيــت لمــا بعــد موعــد صــاة العشــاء فــي الغرفــة خاضعــًا للتحقيــق، وعنــد نهايــة التحقيــق أخبرانــي أنَّ اإلفــراج عنــي ســيكون فــي 
اليــوم التالــي، وفــي اليــوم التالــي بعــد صــاة الظهــر، ُطلــب اســمي، وبعــد إجــراءات لســاعات وتواقيــع علــى إضبــارات، جــاء ملثمــان وقامــا بوضــع طمــاش علــى 
عينــيَّ وزجــوا بــي فــي ســيارة، وخــال خروجنــا ســألوني مــن أنــا ومــن أيــن ومــا هــي قضيتــي، ثــم وصلنــا إلــى مــكان قريــب مــن دارة عــزة وهنــاك أطلــق ســراحي مــع 

عــدد مــن المعتقليــن اآلخريــن، كان أخــي بانتظــاري وكان أهلــي علــى علــم باإلفــراج عنــي فــي هــذا اليــوم وفــي هــذا المــكان”.

33  تواصلنا معه عبر الهاتف في 6/ تموز/ 2020



أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيس جبهة 33

النصرة حتى اآلن

يقــول محمــد حــول ظــروف اعتقالــه “اعترضتنــي ســيارة نــوع “ســنتافي” بيضــاء نــزل منها أربعة أشــخاص ملثمين 
ــل منهــا، وعندمــا أطلقــوا النــار نحــوي، فمــا كان  ومســلحين ووجهــوا بنادقهــم نحــو ســيارتي وطلبــوا منــي أن أترجَّ
منــي إال أن عــدت بالســيارة إلــى الخلــف، فيمــا اســتمروا هــم بإطــالق النــار، ثــم نزلــت مــن الســيارة وهربــت باتجــاه 
األراضــي الزراعيــة، قامــوا بمالحقتــي وإطــالق الرصــاص نحــوي، وبعــد قرابــة 10 دقائــق مــن الركــض المســتمر 
أصبــت برصاصتيــن، دخلــت األولــى مــن ظهــري واســتقرت فــي األمعــاء والثانيــة فــي قدمــي اليســرى، وعندمــا 
وصلــوا إلــي ضربونــي بشــكل فظيــع بأخمــص البــارودة، وبأرجلهــم، وانهالــوا علــي بالســباب والشــتائم تزامنــًا 
مــع ســؤالهم عــن هاتفــي، إلــى أن فقــدت الوعــي”. قــال محمــد إنــه نقــل إلــى مشــفى جســر الشــغور الميدانــي وأخبرنــا 
بتفاصيــل وضعــه الصحــي ومــا تعــرض لــه34 قبــل أن ينقــل أخيــرًا إلــى ســجن معصــرة ســرمدا فــي اليــوم التاســع 
العتقالــه، وعمــا تعــرض لــه فــي ســجن معصــرة ســرمدا يقــول: “وضعــوا قمــاش لتغطيــة عينــي وقيــدوا يــدي 
باألصفــاد وتــم نقلــي إلــى ســجن أمنــي يســمى معصــرة ســرمدا، وأودعــت فــي منفــردة مــدة 6 أيــام فــي المعصــرة، 
المــكان ال يمكــن للــكالب أن تعيــش فيــه، والمنفــردة كانــت عــن عبــارة عــن غرفــة صغيــرة جــدًا بطــول متريــن 
وعــرض 70 أو 80 ســم تقريبــًا، إضافــة إلــى وجــود مرحــاض داخــل المنفــردة نفســها، وبــاب الزنزانــة مــن الحديــد 
المدعــم، وفيــه نافــذة صغيــرة مــن أجــل إدخــال الطعــام عبرهــا، أصبــت فــي اليــوم األول لــي فــي المنفــردة بنــزف 
فــي قدمــي وبطنــي وطلبــت ضمــادات فأخبرونــي أنهــم ال يمتلكــون معــدات طبيــة، وعشــت فــي وضــع نفســي 
صعــب وصدمــة، خاصــة مــع تفكيــري بطريقــة اعتقالــي ومحاولتهــم قتلــي، ولــم أســتطع النــوم، وكنــت أشــمُّ 
رائحــة المنفــردة الكريهــة، فــي اليــوم التالــي جــاء عنصــر ملثــم وطلــب اســمي وســبب وجــودي فــي الســجن فقلــت 
ــه أتمنــى أن تجيبنــي أنــت علــى هــذا الســؤال، فضحــك بســخرية وقــال لــي )جميعكــم تقولــون ال تعرفــون ثــم  ل
يتبيــن أنكــم عمــالء ومذنبــون( ثــم أغلــق البــاب35 “. فــي اليــوم الســادس لوجــود محمــد فــي ســجن معصــرة ســرمدا 
تــم نقلــه مــع عــدد مــن الســجناء اآلخريــن إلــى ســجن المعصــرة الجديــدة، الــذي بقــي فيــه يومــًا واحــدًا ثــم نقــل نحــو 
ســجن الـــ 700، وبقــي فيــه مــدة شــهر فــي ظــروف ســيئة إلــى أن أفــرج عنــه ضمــن وســاطة مــن قبــل وجهــاء قريتــه فــي 

16/ تشــرين الثانــي/ 2019.

34  أخبرنــا محمــد أنــه عندمــا اســتفاق بعــد خروجــه مــن العمليــات رأى والدتــه وزوجتــه وبعــض أقربائــه بجانبــه، الذيــن بدورهــم بحثــوا عنــه بعــد علمهــم باعتقالــه 

وإصابتــه، وبعــد قرابــة ربــع ســاعة مــن خروجــه مــن العمليــات نقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مــن المشــفى نحــو مشــفى آخــر لمنــع وصــول أقربائــه إليــه ثــم 
تنقــل بيــن مشــفيين آخريــن ومركــز احتجــاز، وكان طيلــة ذلــك الوقــت يعانــي مــن تدهــور حالتــه الصحيــة “عندمــا اســتفقت فــي مشــفى جســر الشــغور كنــت أســمع 
صــراخ العناصــر داخــل المشــفى وكنــت غيــر قــادر علــى الحركــة أو الــكام، بعدهــا بربــع ســاعة تــم نقلــي مــن المشــفى عبــر ســيارة إســعاف إلــى المشــفى الوطنــي 
فــي مدينــة إدلــب وبقيــت فيــه يومــًا واحــدًا، وكنــت تحــت حراســة مشــددة فــي كا المشــفيين وتــم إدخالــي تحــت اســم مســتعار، ثــم نقلــت مــن المشــفى الوطنــي 
نحــو ســجن السياســية فــي إدلــب وذلــك ألنهــم علمــوا أن عائلتــي عرفــت مكانــي فــي المشــفى. فــي ســجن السياســية أودعونــي زنزانــة جماعيــة، وبعدهــا بــدأت 
أتألــم وأتقيــأ، فنــادى أحــد األشــخاص داخــل المهجــع علــى الســجان وطلــب منــه تحويلــي إلــى المشــفى لخطــورة حالتــي الصحيــة، وبعدهــا بســاعة تقريبــًا تــم نقلــي 
إلــى مشــفى بــاب الهــوى تحــت حراســة مشــددة، حيــث بقيــت هنــاك ثمانيــة أيــام تــم خالهــا إجــراء 3 عمليــات لقدمــي ومتابعــة وضعــي الصحــي فقــد كان جــزء 
مــن أمعائــي قــد تــم اســتئصاله فــي العمليــة فــي مشــفى جســر الشــغور. وفــي غضــون هــذه األيــام الـــثمانية، منعــت مــن الحديــث مــع أي شــخص ومنعــت مــن 
الخــروج مــن الغرفــة، وخضعــت لحراســة ضمــن الغرفــة، وفــي اليــوم الســادس اســتطاع أهلــي الوصــول إلــي بعــد عــدة محــاوالت وبحــث مســتمر وعندمــا دخلــت 
زوجتــي ووالدتــي إلــى غرفتــي ُمنعــوا مــن الوصــول إلــي، ومــن أصعــب المواقــف التــي تعرضــت لهــا كانــت طلــب زوجتــي دخــول طفلــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 7 أشــهر 
لكــي أحضنــه، لكنهــم منعــوا دخولــه أو وصولــه إلــي، وفــي اليــوم التاســع ســمح لــي الطبيــب بالخــروج مــن المشــفى بشــرط أن يكــون هنــاك عنايــة طبيــة جيــدة 

خــارج المشــفى.”

35  يتابــع محمــد “وبعدهــا بمــدة قصيــرة أعطونــي طعــام الفطــور وهــو عبــارة عــن رغيفــي خبــز وبيضــة وحبتيــن مــن البطاطــا المســلوقة، وطلبــت مــن الســجان 

فتــح النافــذة الصغيــرة ألننــي بــدأت أشــعر بضيــق نفــس والرائحــة تخنقنــي، وأخبرتــه مجــددًا أننــي أنــزف، فوافــق علــى فتحهــا بشــرط عــدم اقترابــي منهــا، وبعدهــا 
بنحــو ســاعة، طمشــوا عينــي واقتادونــي إلــى الطابــق العلــوي، وتــم إســنادي إلــى جــدار ونــزع الطمــاش عــن عينــي، وأعطونــي لوحــة مكتــوب عليهــا رقــم ال أذكــره، 
ومــن ثــم قامــوا بتصويــري عــدة صــور بعــدة طــرق ومــن ثــم تمــت تغطيــة عينــي مجــددًا وأجلســوني علــى كرســي، وبــدأ التحقيــق معــي، وأخبرنــي المحقــق أن هنــاك 
الكثيــر مــن االدعــاءات ضــدي، ويجــب التأكــد منهــا، ثــم أعادونــي إلــى المنفــردة، اســتمرَّ التحقيــق معــي أيامــًا، كل يــوم بعــد الفطــور بربــع الســاعة أقتــاد إلــى التحقيــق 
ويطلــب منــي التحــدث عــن حياتــي وكتابتهــا علــى ورق أبيــض وكانــوا كلمــا قــرأؤوا مــا أكتــب، يقــول المحقــق: هنــاك أشــياء لــم تكتبهــا بعــد، وســألني عــن راتبــي فــي 

عملــي مــن المنظمــة ولمــاذا أتقاضــاه بالــدوالر، وتحــدث عــن أن المنظمــات كلهــا تعمــل لصالــح مخابــرات خارجيــة وأننــا نعمــل معهــم بعلــم أو بــدون علــم.”
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7 - سجن شاهين في سجن إدلب المركزي: 
ســجن شــاهين مــن مراكــز االحتجــاز الكبــرى التابعــة لهيئــة تحرير الشــام، وهو ســجن أمنــي تحتجز فيه الهيئة النشــطاء 
ــة مــن  ــي، ويقــع فــي األطــراف الغربي ــف الدول ــن باالتصــال مــع التحال ــم داعــش والمتهمي ــن وعناصــر تنظي والمدنيي
مدينــة إدلــب علــى طريــق عــرب ســعيد. وهــو عبــارة عــن بنــاء فــي الجهــة الغربيــة مــن ســجن إدلــب المركــزي الــذي تديــره 

حكومــة اإلنقــاذ، والمختــص بالقضايــا الجنائيــة المتنوعــة.  
ُتديــر هيئــة تحريــر الشــام ســجن شــاهين ويتكــون بنــاؤه مــن خمســة طوابــق، طابــق تحــت األرض، وأربعــة طوابــق 

ــة: علوي
الطابــق األرضــي: يتألــف مــن غرفــة كبيــرة الســتام األمانــات مــن المعتقليــن ومكاتــب إداريــة إضافــة إلــى غــرف 

االحتجــاز والتــي تقســم إلــى: 
       أ - زنزانــات منفــردة: وعددهــا 15، وتبلــغ مســاحة كل منهــا قرابــة )0.8*3(م منهــا )0.8*1(م مــكان مخصــص لقضــاء 

الحاجــة، وعــادة مــا يــوَدع فــي الزنزانــة المنفــردة 2 إلــى 3 أشــخاص. 
مهاجــع: هنــاك 4 مهاجــع، تتســم جميعهــا بانعــدام آيــة آليــة للتهويــة، وتحمــل مســمى )المهجــع 0(، )د 1(، )د        ب - 
2(، )د 3(، ويــوَدع فــي )المهجــع 0( المحتجــزون الجــدد قبيــل فرزهــم نحــو المهاجــع األخــرى وأحيانــًا يســتخدم لتجميــع 

مــن يحكــم عليهــم باإلعــدام، حيــث يتــم عزلهــم فيــه قبيــل يــوم مــن تنفيــذ الحكــم. 
أمــا المهاجــع الثاثــة المتبقيــة، فيتألــف كل منهــا مــن غرفتيــن اثنتيــن، تبلــغ مســاحة الغرفــة الواحــدة منهــا )6*6(م، 
وعــادًة مــا تضــمُّ كل غرفــة مــن المهجــع )د 1( مــا بيــن 40 إلــى 65 ســجين ومعتقــل. فيمــا يــوَدع فــي كل مــن غرفتــي 
المهجــع )د 2( مــا بيــن 10 إلــى 15 شــخصًا وهــذا المهجــع مخصــص الحتجــاز عناصــر مــن هيئــة تحريــر الشــام. أمــا 

المهجــع )د 3( فعــادة مــا يحتجــز فــي كل مــن غرفتيــه مــا بيــن 40 إلــى 65 ســجينًا ومحتجــزًا.
الطابق األول: يتألف من: 

واحد: غرف احتجاز، تقسم إلى: 
الذكــر، ويطلــق عليهــا اســم 	  تاليــة  المهاجــع  بـــ)3*3(م، وتقابــل  تقــدر مســاحة كل منهــا   ،8 زنزانــات: وعددهــا 

“الرباعيــات”، وعــادًة مــا يــوَدع فــي الزنزانــة الواحــدة مــا بيــن 3 إلــى 10 محتجزيــن، وتحمــل كل زنزانــة مســمى: )ن1(، 
)ن8(. )ن7(،  )ن6(،  )ن5(،  )ن4(،  )ن3(،  )ن2(، 

مهاجــع: هنــاك 6 مهاجــع، كل مهجــع عبــارة عــن غرفــة واحــدة، تضــمُّ حمامــًا، ولــكل منهــا مســمى: )د4(، )د5(، 	 
)د6(، )د7(، )ج5(، )المهجــع 4(، وتقــدر مســاحة كل مهجــع بقرابــة )1.2*6(م، وعــادًة مــا يتــراوح عــدد المحتجزيــن 
فــي كل مهجــع مــا بيــن 70 إلــى 100، باســتثناء )المهجــع 4(، الــذي تبلــغ مســاحته قرابــة 2.5 * 0.9م، وتتــراوح أعــداد 

المحتجزيــن فيــه مــا بيــن 100 إلــى 175 ســجين كمعــدل وســطي.

اثنان: مكاتب إدارية للتحقيق والمدعي العام والقاضي، تتوزع إلى: 
غرفتــان مخصصتــان للقضايــا المرتبطــة بالنظــام الســوري، غرفــة التحقيــق وغرفــة التعذيــب، ويديرهمــا، أبــو علــي 	 

ــف دمشــق، وهــو ماكــم، ويســاعده  ــدة رنكــوس بمحافظــة ري ــاء بل ــغ مــن العمــر 45 عامــًا، مــن أبن ــي، يبل اللبنان
شــاب يدعــى أمجــد. وبحســب الروايــات التــي حصلنــا عليهــا فــإن أبــو علــي اللبنانــي يديــن بالــوالء لـــ أبــو مالــك التلــي، 
أحــد قــادة هيئــة تحريــر الشــام، ويقــدر طولــه بـــ 170 إلــى 175 ســم، صوتــه خشــن. فيمــا يبلــغ طــول مســاعده أمجــد 

قرابــة 165ســم، وهــو ضعيــف البنيــة. 
غرفتــان للتحقيــق مخصصتــان للقضايــا المرتبطــة بتنظيــم داعــش، يديرهمــا، زيــد الحمــوي، مــن أبنــاء ريــف حمــاة 	 

الشــمالي، ويســاعده فــي ذلــك ســتة آخريــن أحدهــم يدعــى أبــو النــور، وصــف لنــا الناجــون مــن مراكــز االحتجــاز زيــد 
الحمــوي، وقــدروا طولــه بنحــو 200ســم، صوتــه خشــن. 
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غرفتــان للتحقيــق مخصصتــان للقضايــا المرتبطــة بالتحالــف الدولــي، ويديرهمــا، موســى، يبلــغ مــن العمــر 50 عــام، 	 
ــه  ــة حلــب، يســاعد موســى فــي إدارت ــدى النظــام الســوري مــدة 18 عامــًا فــي مدين وكان ســابقًا يعمــل محققــًا ل
لغرفتــي التحقيــق 5 أشــخاص: اثنــان مــن أبنائــه، أحدهمــا أبــو بكــر، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، واآلخــر يبلــغ مــن العمــر 
20 عــام. إضافــة إلــى رجــل تونســي الجنســية، بحســب مــا حصلنــا عليــه مــن روايــات يقــدر طولــه بـــ 180 ســم. ورجــل 
ــه بـــ  ــه بـــ 150ســم. وشــخص يدعــى محمــود، يقــدر طول ــاء مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــرقي، يقــدر طول مــن أبن

175ســم.
غرفــة المدعــي العــام، أبــو مالــك التونســي وهــو لقبــه واســمه الحقيقــي )بــال(، تونســي الجنســية، كان أميــر 	 

مجموعــة جهاديــة فــي تونــس، يبلــغ مــن العمــر 35 عامــًا، وطولــه نحــو 190ســم، ولــه مســاعد.
غرفــة القاضــي، أبــو عــزام الجــزراوي، مــن أبنــاء القصيــم فــي الســعودية، يبلــغ مــن العمــر 38 عامــًا، أســمر اللــون، 	 

يقــدر طولــه بنحــو 170ســم، يســاعده شــخص بصفــة “كاتــب”، يدعــى أبــو مصعــب العراقــي، يبلــغ مــن العمــر 40 
عــام، يقــدر طولــه بنحــو 170-175ســم.

الطابقان الثاني والثالث: مدمران منذ عام 2015 بعد سيطرة جيش الفتح على مدينة إدلب.
القبــو: تفــرض هيئــة تحريــر الشــام تشــديدًا أمنيــًا محكمــًا علــى القبــو، ويســمح ألفــراد محدديــن مــن الهيئــة بدخولــه، 
ونعتقــد أنَّــه مــن الممكــن أن يضــمَّ القبــو محتجزيــن لــدى الهيئــة قــد تحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا مجهولــي المصيــر.

8 - سجن إدلب المركزي “السجن الغربي”: 
وهــو ســجن إدلــب المركــزي الخــاص بمحافظــة إدلــب، الــذي أنشــأه النظــام الســوري، ويعتبــر أحــد أكبــر الســجون 
ــة، كمــا  ــا جنائي ــه بشــكل رئيــس المتهمــون بقضاي ــره حكومــة اإلنقــاذ، ويحتجــز في ــر الشــام، وتدي ــة تحري التابعــة لهيئ

رصدنــا احتجــاز العديــد مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي داخلــه.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع ســامر المحمــد36 ، مــن أبنــاء قريــة جــوزف بريــف إدلــب الجنوبــي، 
وكانــت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام قــد احتجزتــه فــي 13/ آذار/ 2018 لــدى مــروره علــى نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا 
علــى طريــق الحــرش قــرب مدينــة كفــر نبــل، وتــم اقتيــاده إلــى ســجن العقــاب ثــم إلــى ســجن إدلــب المركــزي، ووجهــت 

إليــه تهمــة الخــروج فــي تظاهــرات ضــدَّ الهيئــة، وأفــرج عنــه فــي 16/ أيــار/ 2018.

ــم نقــل مــع ســتة أشــخاص  ــا عــن تفاصيــل مــا حــدث معــه37 ، ث ــام، وأخبرن بقــي ســامر فــي ســجن العقــاب تســعة أي
آخريــن كانــوا معتقليــن فــي ســجن العقــاب أيضــًا إلــى ســجن إدلــب المركــزي، “عندمــا دخلــت إلــى المهجــع نزعــوا 
العصابــة عــن عيونــي وأخبرنــي الســجناء أننــي فــي ســجن إدلــب المركــزي ثــم علمــت أننــي فــي المهجــع د6 فــي 
الطابــق الرابــع قبيــل تدميــره بالقصــف، وكنــا 61 شــخص فــي غرفــة بالــكاد تتســع لـــ 40 شــخص، وكان الطعــام 
رغيفيــن فــي اليــوم، وكل خمســة أشــخاص يشــتركون علــى علبــة فــول وكانــوا فــي بعــض األيــام ال يقدمــون لنــا 
أي طعــام، وأتذكــر أننــي بقيــت ثالثــة أيــام بــال طعــام كمــا قطعــوا الميــاه عنــا مــدة ســتة أيــام ورغــم أننــي مدنــي، إال 
أنهــم كانــوا يعاملــون الجميــع بــذات المعاملــة الســيئة فالمدنــي كالعنصــر فــي تنظيــم داعــش كالمجــرم وهكــذا 
وبقيــت علــى هــذا الحــال تســعًا وثالثيــن يومــًا، كنــت أســمع خاللهــا عــن التعذيــب الــذي تعــرض لــه المعتقلــون 
 فــي محكمــة مدينــة إدلــب، الــذي قــام 

ٍ
كالتابــوت الضاغــط والشــبح وغيــره”. أفــرج عــن ســامر بعــد عرضــه علــى قــاض

بإخــاء ســبيله. أضــاف ســامر “صــادروا هاتفــي المحمــول ودراجتــي الناريــة وعندمــا طالبــت القاضــي بهــا، أجابنــي 
بالتوجــه إلــى الحســبة، والتــي بدورهــا أنكــرت وجــود هاتفــي ودراجتــي لديهــا”. 

36  تواصلنا معه عبر الهاتف في 2/ نيسان/ 2020

37 يقــول ســامر “ كنــت عائــدًا مــن كفــر نبــل نحــو قريتــي فأوقفنــي حاجــز الحــرش ونــادى بالقبضــة علــى اســم شــخص يدعــى “نــداء اإلســالم” وأعطــاه اســمًا 

ثــم طلــب منــه اعتقالــي وجــاءت ســيارة مــن نــوع فــان وفيهــا أربعــة عناصــر ملثميــن قامــوا بتغطيــة عيونــي ثــم أخذونــي إلــى ســجن العقــاب ثــم أدخلونــي 
ــة ورأي بفصيــل أحــرار الشــام وصقــور الشــام  غرفــة أعتقــد أنهــا فــوق ســطح األرض وســألني محقــق عــن المظاهــرات التــي خرجــت فيهــا ضــد الهيئ
فأخبرتــه أنــه ليــس لــي عالقــة بالفصائــل وأنــي مدنــي ثــم نــادى علــى عنصــر يســمى “عشــرة” ألنهــم يســمون أنفســهم بأرقــام خوفــًا مــن كشــف هوياتهــم 
وطلــب منــه أخــذي إلــى الســجن، فدخلــت مــن بــاب صغيــر ونزلــت ثــالث درجــات وبعدهــا مشــيت مســافة طويلــة ثــم دخلــت بابــًا صغيــرًا آخــر ثــم مشــيت 
ــة عــن عينــي وذهــب، وكانــت  ــزع العصاب ــم ن ــة مــاء وغطــاء، ث ــة منفــردة تتســع لشــخص واحــد، وفيهــا مرحــاض وحنفي ــي زنزان ــم أدخلن مســافة أخــرى ث
المنفــردة مظلمــة بحيــث ال أعــرف الليــل مــن النهــار داخلهــا وكانــت شــديدة البــرودة، وفــي اليــوم التالــي قدمــوا لــي طعامــًا وهــو بيضــة مســلوقة ورغيــف 

خبــز، مــن فتحــة موجــود فــي بــاب الزنزانــة وبقيــت هكــذا بــال تحقيــق لمــدة تســعة أيــام” 
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النصرة حتى اآلن

تحدثنــا مــع أحمــد األحمــد38 ، ناشــط إعامــي، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، احتجزتــه هيئــة تحريــر الشــام مــن مــكان عملــه فــي 
ــة انتقــاده قــرارات صــادرة عــن حكومــة اإلنقــاذ علــى  ــوم الخميــس 11/ تشــرين األول/ 2018 علــى خلفي ــة إدلــب ي مدين
حســابه الشــخصي فــي موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، وأفرجــت عنــه فــي اليــوم ذاتــه، ثــم احتجــز مــرة أخــرى فــي 
13/ تشــرين األول/ 2018 لــدى مراجعتــه مكتــب النائــب العــام فــي إدلــب، وأفــرج عنــه فــي 17/ تشــرين األول/ 2018 مــن 

ســجن إدلــب المركــزي.
يقــول أحمــد “بدايــَة قامــوا بإرســال تبليغــات باســمي للحضــور إلــى الفــرع 107 ولــم أذهــب لمراجعتهــم، فقامــوا 
بإرســال دوريــة إلــى مــكان عملــي واعتقلونــي ووضعونــي فــي فــان مــع 6 عناصــر مســلحين وعندمــا وصلنــا إلــى 
الفــرع أنزلونــي نحــو غرفــة تحقيــق فــي القبــو وجــاء المحقــق وحقــق معــي وكنــت أراه وســألني عــن المنشــور الــذي 
نشــرته علــى فيســبوك ومــاذا أقصــد بــه ووجــه لــي تهــم عديــدة كالطعــن بالمســلمين ثــم اتصــل بمســؤول 
األمنيــة ويدعــى “أبــو محمــد الســوري” وهــو ضابــط منشــق منــذ عــام  2014 مــن بلــدة الرامــي وطلــب منــه وضعــي 
فــي النظــارة وكانــت عبــارة عــن غرفــة بابهــا معدنــي يوجــد فيــه بعــض الفتحــات الصغيــرة وكان معــي هنــاك 
طفــالن اثنــان أعمارهــم تحــت 14 ســنة موقوفــان بتهمــة ســرقة، إضافــة إلــى رجــل عمــره 65 ســنة نــازح مــن 
ريــف المعــرة موقــوف بســبب تلفظــه بالكفــر وثــالث معتقليــن آخريــن بتهــم مختلفــة” أخبرنــا أحمــد أنــه بعــد عــدة 
ســاعات مــن بقائــه فــي الفــرع 107 أفــرج عنــه عبــر كفالــة شــخصية مــن قبــل أحــد وجهــاء مدينتــه شــرط أن يقــوم 
بمراجعــة مكتــب النائــب العــام فــي إدلــب فــي مبنــى وزارة العــدل إال أنــه عندمــا قــام بمراجعتــه أمــر بتوقيفــه واعتقالــه 
وتــم وضعــه فــي غرفــة توقيــف النيابــة العامــة ثــم نقــل بعدهــا نحــو ســجن إدلــب المركــزي يقــول “اقتادتنــي دوريــة 
إلــى الســجن الغربــي وعنــد وصولــي أخــذوا منــي األمانــات وتركونــي فــي الممــر لمــدة ثــالث ســاعات جالســًا علــى 
ــت أصواتهــم  ــب الســجناء وقتهــا حيــث كان ــر الحــرس يقــوم بتعذي ــن وكان مدي األرض وكنــت مطمــش العيني
تملــئ الســجن، ثــم أحضــروا عــدد مــن الســجناء اآلخريــن ووضعهــم جانبــي وبــدأوا بقــراءة أســمائنا للذهــاب نحــو 
المهاجــع وطبعــًا كل شــخص كان يقــرأ اســمه كان يجــر للمهجــع وهــو يتعــرض للضــرب والشــتم، وعندمــا جــاء 
دوري ســألني الســجان لمــاذا أتكلــم عنهــم وبــدأ يهددنــي ويتوعــد بتعذيبــي ثــم أدخلونــي إلــى مهجــع رقمــه واحــد 
وكان اســمه المتعــارف عليــه بيــن الســجناء بمهجــع “الفــرن” ألنــه ال يحتــوي علــى أيــة فتحــة تهويــة فــي جدرانــه، 
مســاحته 5*6م2 وكان بداخلــه حوالــي 70 ســجين بينهــم عــدد كبيــر أعمارهــم تحــت ســن الـــ18 بتهــم عديــدة كالكفــر 
والمشــاجرات واللواطــة، وكنــا ننــام بطريقــة المســايفة39بدون غطــاء أو وســادة ولــم أســتطع النــوم فــي أول 
يــوم لــي بســبب الحــر واالزدحــام وفــي اليــوم التالــي نقلــت لمهجــع آخــر رقمــه 6 يســمى بيــن الســجناء باســم 
“المرديــان” ألنــه كبيــر وفيــه 4 حمامــات وفتحــات للتهويــة وكان يضــم حوالــي 80 ســجين وأيضــًا كان فيــه أعــداد 
كبيــرة مــن القاصريــن والكهــول معظمهــم متهميــن بالكفــر وكان علــى بعضهــم آثــار التعذيــب، بقيــت فــي هــذا 
المهجــع لمــدة يوميــن آخريــن تعرضــت خاللهــا لإلهانــة مــن الحــرس وكل يــوم كنــت أســمع أصــوات التعذيــب ثــم 

جــاء قــرار اإلفــراج عنــي بعــد توســط وجهــاء مــن إدلــب لــي”.

38  عبر الهاتف في 17/نيسان/2020

39  المســايفة: طريقــة نــوم متعــارف عليهــا بيــن المعتقليــن الذيــن يحتجــزون بأعــداد كبيــرة وضمــن مســاحة ضيقــة، تكــون بــأن ينــام كل 

محتجــز باتجــاه معاكــس لألخــر..
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9 - سجن حارم:
يعتبــر مــن الســجون الرئيســة الكبيــرة، يقــع فــي منطقــة حــارم بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الغربــي، والمحتجــزون 
فيــه قــد تــم احتجازهــم علــى خلفيــات متعــددة، وفيــه محققــون مــن جنســيات أجنبيــة يشــرفون علــى عمليــات التحقيــق 

والتعذيــب. غالبــًا مــا يتــم التعذيــب فيــه فــي الطابــق األرضــي، ويحتــوي علــى مهاجــع تحــت األرض.

تواصلــت الشــبكة الســورية مــع الناشــط اإلعامــي عبــد الــرزاق العيســى40 ، الــذي احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر 
الشــام فــي 9/ أيلــول/ 2019، بعــد مداهمــة منزلــه؛ بســبب انتقــاده ممارســات هيئــة تحريــر الشــام علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، واقتادتــه نحــو ســجن حــارم ثــم ســجن ســري آخــر علــى الحــدود الســورية التركيــة فــي منطقــة خربــة الجــوز، 

وأفرجــت عنــه فــي 30/ أيلــول/ 2019. 
روى لنــا عبــد الــرزاق مــا عايشــه 41 وعــن ظــروف احتجــازه فــي ســجن حــارم42 أخبرنا عبــد الرزاق “بعد تفتيشــي وتصويري 
وأخــذ بصماتــي، زجــوا بــي فــي إحــدى المنفــردات فــي الســجن، وكان فيهــا ســجين آخــر. الوضــع فــي الســجن كان 
ســيئًا للغايــة، المنفــردة طولهــا متريــن وعرضهــا متــر، إضافــة لوجــود المرحــاض فيهــا، جوها حار ســيء ورائحتها 
كريهــة لــم تذكرنــي إال بقصــص وروايــات ســجن صيدنايــا؛ فــي اليــوم التالــي دعانــي أحــد المحققيــن، وحقــق معــي 
عــن بعــض التقاريــر اإلعالميــة التــي قمــت بتصويرهــا؛ وبــدأ شــتمي وإذاللــي وتهديــدي بالقتــل، ثــم أعادونــي إلــى 
المنفــردة، وفــي اليــوم التالــي اســتدعيت مجــددًا وكانــوا قــد فتحوا كل حســاباتي علــى مواقع التواصــل االجتماعي 
ــي أن حســاباتي وحدهــا ســتؤدي  ــي الجنســية وحقــق معــي حــول عملــي وقــال ل ــد لبنان وكان هنــاك محقــق جدي
بــي لإلعــدام وبعــد ســاعات طويلــة مــن التحقيــق أعــدت للمنفــردة مجــددًا وعلمــت بعدهــا أنهــم قامــوا بفحــص 
جميــع محادثــي دون مراعــاة لخصوصيتــي”. وأضــاف: “بقيــت فــي المنفــردة طــوال مــدة اعتقالــي وســاء وضعــي 
الصحــي وصــرت أبكــي مــن ألــم معدتــي )حيــث أعانــي مــن مــرض فــي عصــب المعــدة( وهنــا وبعــد أن أصبحــت 
أصــرخ وأطلــب مديــر الســجن وأبكــي مــن األلــم قامــوا بإخراجــي إلــى غرفــة المحقــق وعــاد المحقــق اللبنانــي 
ليســجل إفادتــي مــن جديــد ويراقــب إن كان فيهــا  أي تغييــر وليأخــذ ضمانــات منــي مــن أجــل إخراجــي مــن الســجن 
وفــي اليــوم التالــي جــاء المحقــق ومعــه ورقــة تتضمــن تعهــد بعــدة أمــور ووقعــت عليهــا وقــام المحقــق اللبنانــي 
بإخراجــي مــن الســجن” أخبرنــا عبــد الــرزاق أنــه حتــى اليــوم ال يــزال يتعــرض للمضايقــات والتهديــدات إذ مــا قــام بنشــر 

أي شــيء يتعلــق بهيئــة تحريــر الشــام.

ــر  تحدثنــا إلــى الســيد مصطفــى الغربيــة43  وهــو مدنــي مــن أبنــاء مدينــة ســلقين، احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحري
الشــام فــي 17/ تمــوز/ 2017؛ وذلــك إلجبــار أحــد أقربائــه المنتميــن لحركــة أحــرار الشــام علــى تســليم نفســه، ثــم أفرجــت 

ــه فــي 30/ آب/ 2017. عن

40  تواصلنا معه عبر الهاتف في 30/ نيسان/ 2020

41 “تعرضــت فــي العديــد مــن المــرات للتهديــد والترهيــب مــن قبــل الهيئــة بســبب انتقــادي المســتمر لهــم، وقبــل اعتقالــي بيوميــن وصلتنــي أنبــاء عــن 

نيتهــم اعتقالــي مــن قبــل معــارف لــي فــي الهيئــة، وفــي صبــاح يــوم االعتقــال داهمــوا منزلــي واقتحمــوه دون مراعــاة لوجــود زوجتــي ووضعــوا األســلحة 
علــى رأســي وأخرجــوا بطاقــة بيدهــم )مذكــرة اعتقــال رســمية مــن الهيئــة( وقالــوا لــي نحــن هيئــة ال تَخــف، وهنــا بــدأت بالصــراخ عليهــم وشــتمهم فقامــوا 
بســحبي إلــى خــارج المنــزل وأغلقــوا البــاب وطلبــوا منــي أن أطلــب مــن زوجتــي أن تضــع الحجــاب ليدخلــوا ويفتشــوا المنــزل؛ وفعــاًل حصــل ذلــك ودخلــوا 
وصــادروا هاتفــي الجــوال وكمبيوتــر المحمــول والكاميــرا وكل معداتــي اإلعالميــة التــي وجدوهــا، وبعدهــا أنزلونــي إلى ســيارة “ســنتافي” وقاموا بتطميش 
عينــي وفــي الســيارة تحــدث الــذي قــام باعتقالــي مــع المســؤول وقــال لــه “العيســى أصبــح معنــا فــي الســيارة إلــى  أيــن نأخــذه؟ فأجابــه إلــى حــارم مباشــرة.” 

42 قــال عبــد الــرزاق “أثنــاء نقلــي إلــى ســجن حــارم طلــب منــي العناصــر فــي الســيارة كلمــة مــرور هاتفــي وحاســوبي المحمــول فرفضــت فقامــوا بضربــي 

وتهديــدي ولكنــي رفضــت، إلــى أن وصلــت بوابــة ســجن حــارم، حيــث هددونــي بأنــه ســيحصل مــا ال يعجبنــي إن لــم أعطهــم كلمــات ســر األجهــزة 
والحســابات؛ وعنــد دخولــي بوابــة الســجن الرئيســة ســمعت صــراخ أحــد المعتقليــن يعلــوا كثيــرًا فــي أثنــاء تعذيبــه وهنــا دخــل الخــوف قلبــي بشــكل كبيــر؛ 

وأعطيتهــم كلمــات الســر”

43  عبر الهاتف في 12/ تموز/ 2020
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يقــول مصطفــى “داهــم عناصــر ُملثمــون يتبعــون ألمنيــة هيئــة تحريــر الشــام، منزلــي الكائــن فــي مدينــة ســلقين 
بقــّوة الســالح، بتهمــة انتمائــي للحركــة ثــم علمــت أنهــم يريــدون مــن أحــد أقربائــي فــي الحركــة أن يســلم نفســه، 
اقتادنــي ملثمــي الهيئــة إلــى مركزهــم األمنــي فــي مدينــة حــارم، وواجهــت أثنــاء ذلــك عــّدة ضربــات مــن العناصــر 
حتــى وصلــوا المركــز، ثــم أدخلونــي معصــوب العينيــن إلــى غرفــة أرضيــة تُقــدر مســاحتها بعشــرة أمتــار، ثــم قامــوا 
بشــبحي، وبقيــت علــى هــذا الحــال لنحــو 48 ســاعة، وبعــد ذلــك قامــوا بنقلــي إلــى غرفــة صغيــرة وهــي قريبــة مــن 

غرفــة )الشــبح(، وُيطلــق عليهــا اســم )مكتــب التحقيــق(”.
أجبــر مصطفــى علــى االعتــراف بقيامــه بمهاجمــة هيئــة تحريــر الشــام بســبب التعذيــب الــذي تعــرض لــه أثنــاء التحقيــق 
“حقــق معــي محقــق يدعــى “أبــو حمــزة الديــري” وطــرح علــي عــّدة أســئلة بالتزامــن مــع ضربــات انهالــت علــي مــن 
قبــل عنصريــن، واتهمنــي بمهاجمــة الهيئــة أثنــاء االقتتــال بينهــا وبيــن الحركــة وهددنــي بوضعــي فــي مهجــع 
يضــم “الدواعــش لكــي ينهشــوا لحمــي” علــى حــد قولــه، وبقيــت أتعــذب مــن قبــل العناصــر لمــدة ســاعتين حتــى 
اعترفــت بــكل مــا وجهــه لــي مــن اتهامــات” بعــد اعترافــه خضــع مصطفــى مجــددًا للتعذيــب وحــرم مــن الطعــام “بعد 
االنتهــاء مــن التحقيــق، أعادونــي ســحاًل لغرفــة الشــبح ووضعونــي فــي التابــوت وهــي خزانــة حديديــة وأقفلوهــا 
علــي وبقيــت فيهــا لحوالــي أربــع ســاعات مــن دون أوكســجين كاف والوقــوف أنهــك جســدي حتــى فقــدت وعــي 
وصحــوت بركلــة عنصــر علــى بطنــي وأنــا خــارج الخزانة/التابــوت” أخبرنــا مصطفــى أنــه اســتمر تعذيبــه حتــى يعتــرف 
علــى أماكــن وجــود عناصــر حركــة أحــرار الشــام وأماكــن أســلحتهم لمــدة أســبوع كامــل “بقيــت أتعــرض للتعذيــب 
والشــتم وأقــول لهــم أنــي مظلــوم ولكــن كانــوا بــال رحمــة وفــي إحــدى المــرات عندمــا أعادونــي لغرفــة الشــبح 
طلبــت منهــم طعــام فقامــوا بضربــي وأخبرونــي أننــي ســأبقي بــال طعــام حتــى أعطيهــم كافــة المعلومــات التــي 
لــدي وبقيــت بــال طعــام وبعــد يوميــن جرونــي لغرفــة المحقــق وقــال لــي ســأخرج بحمايتهــم إذا تعاونــت معهــم 
وأقســمت لــه أننــي كنــت فــي منزلــي ولــم أغــادره وقــت االقتتــال وحتــى أنــي ال أذهــب لمقــرات الحركــة فشــتمني 
بكلمــة زنديــق وطلــب مــن العناصــر ضربــي بالعصــا مجــددًا ثــم طلــب مــن عنصــر يدعــى “أبــو رفعــت” بوضعــي 
بالــدوالب وجرنــي “أبــو رفعــت” لســاحة ال أعلــم مســاحتها ولكنــي لمحــت الضــوء فيهــا ووضعنــي فــي الــدوالب 
وقــال لــي بعــد الــدوالب عالتابــوت وفعــاًل بعــد الــدوالب وضعونــي فــي التابــوت ولكــن هــذه المــرة موجــود فــي 
الســاحة وكانــت حرارتــه شــديدة مــن الشــمس وبقيــت فيــه لســاعات وصحــوت وأنــا مرمــي فــي غرفــة الشــبح 
وبجانبــي رغيفــي خبــز وحبــة بطاطــا وفــي اليــوم ذاتــه نقلــت إلــى منفــردة مظلمــة، وبعــد يــوم طلبــت مــن عنصــر 
مــاء لشــدة عطشــي فمــد خرطومــًا ورشَّ المــاء فــي أنفــي حتــى اختنقــت وأمرنــي باالنحنــاء كالكلــب كــي أشــرب 
ثــم أغلــق المنفــردة” أخبرنــا مصطفــى أنــه بقــي فــي المنفــردة عشــرة أيــام ثــم نقــل إلــى مهجــع جماعــي44  تحــت األرض 
كان فيــه عناصــر مــن فصائــل المعارضــة وآخريــن مــن تنظيــم داعــش كمــا علــم بوجــود مهجــع مخصــص للنســاء 
واألطفــال ومهجــع لألســرى. خــرج مصطفــى بعــد قرابــة شــهر مــن اعتقالــه ضمــن عمليــة تبــادل بيــن حركــة أحــرار 

الشــام وهيئــة تحريــر الشــام ومفاوضــات جــرت بيــن التنظيميــن. 

10 - سجن دركوش:
يقــع فــي منطقــة دركــوش بريــف محافظــة إدلــب الغربــي بمحــاذاة الحــدود الســورية التركيــة، ويعتبــر مــن الســجون 
الســرية ويحتجــز فيــه بشــكل رئيــس المهجــرون فــي محافظــة إدلــب أو األشــخاص الذيــن تــم ترحيلهــم مــن تركيــا أو 

المحتجــزون األجانــب. يشــرف علــى عمليــات التحقيــق فيــه المحقــق إيــاد عــدي والملقــب “أســامة الديــري”.

44 يقــول “بقيــت فــي المهجــع الجماعــي لمــدة 19 يــوم لــم يكــن الطعــام يكفينــا، وكان طــول المهجــع الواحــد 9 أمتــار وعرضــه 4 أمتــار وبجــواره 9 مهاجــع ممتلئــة 

بالمعتقليــن بينهــم مهجعيــن ألســرى مــن الطائفــة العلويــة )عشــر ســيدات مــع أطفالهــم، ونحــو 50 رجــًا( قــد أســروا فــي بلــدة اشــتبرق منــذ تحريــر مدينــة جســر 
الشــغور، إضافــة إلــى مهاجــع خاصــة بعناصــر النظــام والشــبيحة، ومهجــع لقــادة عســكريين مــن أحــرار الشــام وجيــش اإلســام والجيــش الحــر”
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11 - مركز السياسية:
ــر  مركــز أمنــي لجيــش الفتــح45 ســابقًا، وبعــد إنهــاء جيــش الفتــح أصبــح مركــز انطــاق مداهمــات ألمنيــة هيئــة تحري
الشــام، وكان يضــمُّ معتقــًا كبيــرًا فــي الطابــق األرضــي منــه، وتحــول الحقــًا إلــى مركــز خــاص بالدراســات األمنيــة فقــط.

 
12 - مركز كفر دريان:

يقــع علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي كفــر دريــان وســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، كان ســابقًا مقرًا عســكريًا 
ــة  ــن إليهــا ســرًا إلصــدار أحــكام بحقهــم مــن قبــل لجن ــم نقــل المحتجزي ــي يت ــر مــن المراكــز الت لجيــش اإلســام، يعتب
نت روايــات العديد  قضائيــة أمنيــة ســرية، وبشــكل رئيــس المتهمــون منهــم بالتعامــل مــع التحالــف الدولي. وقــد تضمَّ

مــن الشــهود الــواردة فــي هــذا التقريــر تفاصيــل عرضهــم علــى هــذه اللجنــة.

13 - سجن العقاب بريف محافظة إدلب الجنوبي:
أحــد أكبــر مراكــز االحتجــاز، وأســوأها ســمعة، يقــع فــي منطقــة زراعيــة ضمــن مثلــث “البــارة – كنصفــرة – بليــون”، وهــي 
منطقــة وادي مرتحــون، وهــو عبــارة عــن مغــارات صخريــة أثريــة محفــورة تحــت األرض، إضافــة إلــى مداجــن قريبــة منهــا 
تســتخدم كمكاتــب إداريــة ومقــرات قيــادة. ويتألــف ســجن العقــاب مــن قســم إداري يحمــل مســمى )القســم 20(، 
وفيــه مكاتــب إداريــة منهــا غرفتــان مخصصتــان للتحقيــق وغرفــة لمديــر الســجن وغرفــة ألميــر الســجن وغرفــة تســمى 
تنفيذيــة وغرفــة للمتابعــة. إضافــة إلــى قســم المنفــردات ويســمى )القســم 10(، ويضــم 32 غرفــة احتجــاز وبحســب 

روايــات الناجيــن مــن االحتجــاز مــن العقــاب، الذيــن تحدثنــا إليهــم، تتــوزع غــرف االحتجــاز إلــى: 
الزنزانــات المنفــردة: وعددهــا 24، وتبلــغ مســاحة كل منهــا قرابــة 2 * 1م، ويفصــل بــاب بيــن الزنزانــة وحمــام   -

أشــخاص.   3 إلــى   2 المنفــردة  الزنزانــة  فــي  يــوَدع  مــا  وعــادة  1م،   *  1 بـــ  تقــدر مســاحته 
رباعية: وعددها 2، وتسمى )رباعيات(، وعادًة ما يودع في كل واحدة منها أربعة أشخاص.  -

زنزانــات جماعيــة: هنــاك 6 زنزانــات جماعيــة، تحمــل مســمى )30( )40( )50( )60( )70( )80(، وعــادًة مــا يــودع   -
فيهــا مــا بيــن 25 إلــى 45 معتقــًا.

وللزنزانــات ســواء كانــت منفــردة أو رباعيــة أو جماعيــة منافــذ تهويــة موجــودة فــي األبــواب باتجــاه الممــرات مــع وجــود 
شــفاطات لتبديــل الهــواء داخــل كل زنزانــة، كمــا يوجــد ســاحة تهويــة بجانب المغارة تســمى “تشميســة46  “ مســاحتها 
)4*7(م تقريبــًا، وتحيــط بهــا جــدران مرتفعــة تعلوهــا قضبــان معدنيــة تشــكل ســقف الســاحة. تحتــوي ســاحة التهويــة 
ــق  ــم فيهــا قــص الشــعر لمــن أراد أن يحل ــال لنشــر الغســيل، ويت ــى غســالتين لغســيل وتنشــيف األلبســة، وحب عل
شــعره مــن المحتجزيــن، ويســمح للمحتجزيــن فــي الجماعيــات بالخــروج إلــى الســاحة مــرة واحــدة فــي األســبوع مــن 

الصبــاح حتــى غــروب الشــمس، فيمــا يســمح للمحتجزيــن فــي الرباعيــات بنصــف هــذه المــدة فقــط أســبوعيًا.

فيمــا يخــص مقــرات القيــادة المنتشــرة حــول الســجن، ُيمنــع دخــول أو اقتــراب أي شــخص منهــا، وخصصــت هيئــة 
تحريــر الشــام عــدة حواجــز تابعــة لســجن العقــاب، أبرزهــا حاجــز المعصــرة غــرب مدينــة كفــر نبــل باتجــاه بلــدة كنصفــرة، 
وحاجــز الحــرش بيــن بلــدة البــارة ومدينــة كفــر نبــل، مهمتهــا اعتقــال األشــخاص الذيــن تصلهــم تبليغــات بوجــوب 
ــه  ــه ونقل ــة عيني ــى أحــد الحواجــز تقــوم عناصــر الحاجــز بتغطي مراجعــة ســجن العقــاب، فلــدى وصــول المســتدعى إل
إلــى الســجن، وذلــك كلــه بهــدف عــدم كشــف مــكان الســجن، وهــذه السياســة اتبعتهــا هيئــة تحريــر الشــام مــع كافــة 

المحتجزيــن الذيــن اقتادتهــم إلــى ســجن العقــاب.

45  تجمع لفصائل في المعارضة المسلحة مع تنظيم جبهة النصرة

46  باحة تهوية تعرف بين المحتجزين باسم تشميسة
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تتبــع لســجن العقــاب لجنــة متابعــة مهمتهــا متابعــة أيــة شــكاوى علــى الســجن أو متابعــة ســؤال ذوي المحتجزيــن 
عــن أبنائهــم، ومقرهــا فــي بنــاء الحســبة بيــن بلدتــي إحســم وقريــة ديــر ســنبل “منطقــة ديــر لــوزة” وهــو عبــارة عــن منــزل 
مدنــي تتخــذه الحســبة مقــرًا لهــا، وتقــوم العائــات بمراجعــة لجنــة المتابعــة التــي تتولــى اإلجابــة علــى أســئلتهم؛ وذلــك 

لمنعهــم مــن التوجــه نحــو الســجن، ألن الهيئــة تحــرم المحتجزيــن فــي ســجن العقــاب مــن زيــارة ذويهــم لهــم. 
قامــت هيئــة تحريــر الشــام بنقــل المحتجزيــن مــن ســجن العقــاب إبــان الحملــة العســكرية لقــوات النظــام وحلفائــه 
علــى منطقــة جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي فــي شــهر كانــون الثانــي/ 2020 نحــو منطقــة بــاب الهــوى 

بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي.

أبــرز المســؤولين األمنييــن المتورطيــن بعمليــات االحتجــاز التعســفي والتعذيــب واإلخفــاء القســري فــي 
ســجن العقــاب:

صالــح دانــي، الملقــب أبــو الســيف الدمشــقي، مــن أبنــاء بلــدة كنصفــرة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، أمنــي 
يتــرأس مجموعــة أمنيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، قــاد عمليــات دهــم واحتجــاز ضــد العديــد مــن نشــطاء المجتمــع 
المدنــي، وضــد مدنييــن، وعناصــر ســابقين فــي فصائــل المعارضــة، وتولــى إدارة ســجن العقــاب وذو صيــت ســيئ بيــن 

المحتجزيــن.

محمــد قرمــز، الملقــب أبــو يوســف حلفايــا، عضــو مجلــس الشــورى فــي الهيئة، من أبنــاء مدينة حلفايــا بريف محافظة 
حمــاة، عمــل قبــل انطــاق الحــراك الشــعبي عامــل بنــاء، وتولــى منصــب مســؤول أمنــي رفيــع في ســجن العقــاب، وهو 
ــب،  ــي إلدل ــف الجنوب ــل والري ــر قاطــع حمــاة، وتســلم إدارة منطقــة معــرة النعمــان وكفــر نب ــي حمــاة ســابقًا وأمي أمن

ويعتبــر أحــد المســؤولين الكبــار فــي الهيئــة وذو نفــوذ واســع فــي ســجن العقــاب.
أســامة الديــري، مــن أبنــاء محافظــة ديــر الــزور، معــروف باســم أنــس الشــيخ وهــو اســم وهمــي يصــرح بــه لوكالــة إبــاء 

التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، وهــو ذو صيــت ســيئ بيــن المعتقليــن.

ســامي الحمــود، الملقــب أبــو خالــد مــازوت، مــن أبنــاء قريــة العوينــة بريــف محافظــة حمــاة، كمــا يعمــل ضمــن وزارة 
الداخليــة التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ ضمــن الجنــاح األمنــي فيهــا.

أبو خديجة الصوراني، من أبناء مدينة صوران بريف محافظة حماة، وتولى أمن المعابر مدة محدودة.

 أبــو عــزام الجــزراوي، قاضــي األمنييــن فــي العقــاب، مســؤول عــن القضايــا األمنيــة للعقــاب بشــكل رئيــس كقضايــا 
الدواعــش وغيرهــا وهــو ســعودي الجنســية، وأخيــرًا أبــو العبــاس جــوزف.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط الحقوقــي عمــر العيــس47 ، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، 
احتجزتــه عناصــر ملثمــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي 21/ أيلــول/ 2018 مــن منزلــه فــي المدينــة، واقتادتــه نحــو ســجن 
العقــاب بتهمــة أنــه يحمــل فكــر علمانــي مضــاد للشــريعة، ووضــع فــي الحبــس االنفــرادي في إحــدى منفردات الســجن 
مــدة 126 يومــًا متواصلــة، وفــي بعــض األحيــان كان يــودع معــه محتجــز أو اثنيــن آخريــن ثــم يتــم نقلهــم إلــى أماكــن أخــرى، 
وأمضــى عمــر آخــر أيــام اعتقالــه فــي زنزانــة جماعيــة فــي ســجن العقــاب. وتحــدث إلينــا عــن مشــاهداته: “كانــت أصــوات 

47  اسم مستعار عبر الهاتف في 7/ نيسان/ 2020
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التعذيــب ال تهــدأ طــوال فتــرة اعتقالــي فــي ســجن العقــاب باســتثناء يــوم الجمعــة لعــدم وجــود محققيــن، كانــوا 
يعيــدون بعــض المعتقليــن علــى عربــات الطعــام وكانــت أقدامهــم متفســخة مــن شــدة الضــرب والبعــض 
منهــم كان مصــاب بكســور”. بعــد مــرور قرابــة شــهر علــى وجــود عمــر فــي المنفــردة تــم اســتدعاؤه للتحقيــق حــول 
 ضمــن جلســة شــرعية، ووجهــت إليــه تهمــة الــردة، وبعــد 

ٍ
محادثــات عثــر عليهــا فــي هاتفــه، ثــم عــرض علــى قــاض

ثمانيــن يــوم تمكنــت عائلتــه مــن زيارتــه فــي مكتــب المتابعــة مــدة نصــف ســاعة بعــد توســط العديــد مــن األشــخاص 
والوجهــاء لــدى هيئــة تحريــر الشــام، وأطلــق ســراحه فــي 20/ آذار/ 2019.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي وليــد الفــارس48 ، مــن أبنــاء قريــة الهبيــط بريــف 
إدلــب الجنوبــي، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام مــن منزله فــي 15/ تمــوز/ 2018 واقتادته نحو ســجن العقاب 

بتهمــة إيــواء وتهريــب عناصــر يتبعــون لفصائــل المعارضــة المســلحة. 
يقــول وليــد “داهمــوا منزلــي وقامــوا بتخريبــه أثنــاء التفتيــش ثــم نقلونــي وأنــا معصــب العينيــن عبــر ســيارة إلــى 
ســجن العقــاب وكنــت أتعــرض للضــرب والشــتائم فــي الطريــق، عندمــا وصلــت أنزلونــي وأوقفونــي عنــد البــاب 
وطلبــوا منــي أن أســتدير للحائــط ثــم وضعونــي فــي زنزانــة مجــاورة مــع شــخص آخــر كان متهــم بأنــه كان عنصــر 
ــا فقــال لــي  مــع “جمــال معــروف” وكانــت منفــردة تحتــوي حفــرة تواليــت ســألت الرجــل الــذي كان معــي أيــن أن
ــة كريهــة جــدًا وضيقــة لدرجــة ال تســتطيع أن تمــدد فيهــا  ــت رائحــة الزنزان بصــوت ضعيــف فــي العقــاب، وكان
قدميــك حتــى وصلــت لمرحلــة لــم أســتطع التنفــس فيهــا فقرعــت البــاب وبــدأت أصــرخ ألجــل أن يخرجونــي إلــى 
مــكان آخــر ففتــح عنصــر البــاب وقــام بركلــي علــى صــدري وقالــي لــي مــوت يــا خنزيــر” أخبرنــا وليــد أنــه تــم اســتدعائه 
للتحقيــق بعــد ثاثــة أيــام مــن اعتقالــه وســأله المحقــق عــن ســاحه ووجــه لــه تهــم تســهيل هــروب عناصــر ينتمــون 
ــد “بعــد ســيل التهــم التــي وجههــا لــي المحقــق  ــة يقــول ولي ــل المعارضــة المســلحة واصفــًا إياهــم بالخون لفصائ
ويدعــى أبــو خديجــة فتــح جوالــي وأســمعني تســجيالت صوتيــة فيــه كانــت مــع أصدقــاء لــي مطلوبيــن للهيئــة ثــم 
ركلنــي وهددنــي بالقتــل وطلــب إعادتــي للمنفــردة وبقيــت أليــام أخــرى بــال تحقيــق كنــت أســمع خاللهــا أصــوات 
الذيــن يشــبحون وخاصــة الرجــل الــذي كان معــي فــي ذات الزنزانــة والــذي مضــى علــى اعتقالــه فيهــا ثالثــة أشــهر 
وهــو يتعــرض لشــبح يومــي ثــم قامــوا بإعدامــه فــي رمضــان، كانــوا دائمــًا ينــادون علــى أســماء الذيــن ســيعدمونه 
فــي الخامســة فجــرًا، وكانــت زنزانتــي قريبــة مــن غرفــة التحقيــق فكنــت أســمع أســماء مثــل أبــو يوســف الحموي، 
وأبــو خالــد مــازوت، وأبــو خديجــة الصورانــي، وأبــو يوســف المغــير”. بعــد ذلــك عــرض وليــد علــى التحقيــق مرتيــن 
أســبوعيًا، تعــرض خالهــا للشــبح والضــرب المبــرح، وبعــد مــرور 40 يــوم علــى اعتقالــه، أطلــق ســراحه، وأضــاف وليــد 
“عنــد إطــالق ســراحي رمونــي مــن ســيارتهم علــى طريــق قريــة كنصفــرة، وكنــت غيــر قــادر علــى الوقــوف حينهــا مــن 

آثــار التعذيــب، وســاعدني بعــض المــارة إلــى أن وصلــت إلــى منزلــي”.

ــب  ــدة إحســم بريــف محافظــة إدل ــاء بل تواصلــت الشــبكة الســورية مــع الناشــط اإلعامــي جــال فضيــل49 ، مــن أبن
الجنوبــي، درس الصحافــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة دمشــق، وجهــت لــه هيئــة تحريــر الشــام وثيقــة تبليــغ لمراجعتهــا 
فــي 17/ تشــرين الثانــي/ 2019 عنــد نقطــة تفتيــش البياضــة الســاعة 12 ظهــرًا، وذلــك عبــر أحــد أقربائــه، بتهمــة الطعــن 
فــي الهيئــة بســبب منشــورات لــه ينتقــد فيهــا هيئــة تحريــر الشــام علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، قــام 
جــال قبــل مراجعتهــم بحــذف كافــة منشــوراته علــى فيســبوك، التــي تنتقــد الهيئــة؛ بســبب الخــوف الــذي عاشــه بعــد 
ــد الحاجــز بإرســال  ــرت العنصــر باســمي وقــام قائ ــغ، يقــول جــال: “عندمــا وصلــت للحاجــز أخب ــه أمــر التبلي وصول
اســمي وإجــراء اتصــاالت وبقيــت منتظــرًا حتــى الســاعة 12 عنــد الحاجــز ثــم أتــى فــان فضــي وفيــه ثــالث مســلحين 
ملثميــن وســألوا أيــن هــو صاحــب التبليــغ ثــم أخــذ أحدهــم قطعــة قمــاش وقــام بتغطيــة عينــاي وقادونــي نحــو 

48 عبر الهاتف في 22/ حزيران/ 2020

49 عبر الهاتف في 30/حزيران/2020
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ســجن العقــاب وكنــت أســتطيع أن أرى مــن خــالل القماشــة بنســبة 50 % حيــث وصلنــا إلــى بلــدة إبليــن وثــم 
تابعــوا طريقهــم إلــى بلــدة بليــون ومــن بليــون اتجهــوا نحــو بلــدة كنصفــرة ولكــن لــم يــكاد يتجــاوزوا بلــدة بليــون 
وبســاتينها حتــى اتجهــوا باتجــاه الشــرق ودخلــوا فــي طريــق ترابــي وفــي لحظــة دخولهــم لــم أعلــم أيــن أنــا ألن 
ــم أذهــب إليــه ســابقًا وبعــد ذلــك جــرت الســيارة فــي طرقــات منحــدرة ضمــن  ــق ل هــذه المنطقــة وهــذا الطري
تضاريــس وادي تحرمــون ثــم توقفــت وقامــوا بإنزالــي بســرعة وجرونــي نحــو بــاب حديــد مغلــق طرقــوا عليــه ثــم 
دخلــت مــن ممــر عرضــه متــر واحــد وطولــه أكثــر مــن عشــرين متــر ثــم انعطفــت يســارًا وإذا يوجــد بــاب آخــر دخلــت 
منــه وعلــى يمينــه بــاب آخــر دخلــت منــه وكان فســحة صغيــرة ومحيطهــا زنزانــات وأبــواب عديــدة ثــم جــاء عنصــر 
وقــام بشــد القمــاش علــى عينــي حتــى فقــدت الرؤيــة تمامــًا، بقيــت واقفــًا بجانــب غرفــة أتوقــع أنهــا كانــت مكتــب 
وكنــت أســمع صــوت شــخص آخــر يترجاهــم أن يعفــوا عنــه، بعــد ذلــك ســألني شــخص مــن المكتــب عــن اســمي 
ومعلوماتــي الشــخصية ثــم قــام بتبصيمــي علــى أوراق ال أعرفهــا، ثــم نزعــوا عــن عينــي العصابــة ورأيــت محققيــن 
يلبســون نفــس المالبــس ويضعــون قنــاع علــى وجهوهــم وكان المكتــب عبــارة عــن مغــارة محفــورة فــي الصخــر، 
ــرا هاتفــه المحمــول ثــم أعــادوا  ــري بكامي ــة اســمي علــى لوحــة وأن أحملهــا ثــم قــام بتصوي ثــم طلــب منــي كتاب

تغطيــة عيونــي وأخذونــي نحــو الزنزانــة”
بعــد يوميــن علــى وجــود جــال فــي المنفــردة اســتدعي للتحقيــق مــرة أخــرى، وجلــس ضمــن مكتــب التحقيــق وهــو 
يســمع صــوت امــرأة يقــوم محقــق بالصــراخ عليهــا وخاطبــه المحقــق بلهجــة ســاحلية مســتهزئًا بمنشــوراته علــى 
فيســبوك، يقــول جــال “تكلــم معــي المحقــق بلهجــة ســاحلية جعلتنــي أشــعر بالخــوف وخاطــب شــخص آخــر 
ــا” فــرد عليــه الشــخص عــادي ضعــه شــهرين فــي  ــو حســين أبحبن ــا أب ــه “شــفت ي ــو حســين” وقــال ل يدعــى “أب
الســجن ثــم نــادى علــى شــخص يدعــى “عشــرة” وطلــب منــه وضعــي فــي المنفــردة حتــى أتعلــم كيــف أحبهــم. 
الطعــام كان عبــارة عــن مجــدرة أو برغــل وحبتــان بطاطــا وأربعــة أرغفــة مــن الخبــر فــي اليــوم كلــه، بعــد أيــام 
تمكنــت مــن الحديــث مــع شــخص مــن الزنزانــة المجــاورة مــن قريــة ديــر ســنبل وقــال لــي ضاحــكًا أنهــم وجهــوا لــه 
تهمــة العمالــة مــع النظــام وآخــرون متهمــون بتهــم طعــن الهيئــة”. بعــد أيــام مــن وجــود جــال فــي المنفــردة تــم 
اســتدعائه للتحقيــق مجــددًا وتعــرض للتعذيــب والضــرب الشــديد علــى كل منشــور قــام بنشــره يقــول جــال “جعلونــي 
أتمــدد علــى األرض وأمســك المحقــق بعصــا وبــدأ بقــراءة منشــوراتي وضربــي علــى ظهــري بقــوة ثــم طلــب منــي 
معلومــات مفصلــة عــن حياتــي منــذ الصغــر وحتــى اليــوم فعلــم أننــي كنــت أعمــل فــي قطــر فقــال لــي أنــت عــدت 
إلــى هنــا للتجســس علينــا لصالــح قطــر وعــاد وضربنــي علــى ظهــري ورأســي لمــدة ســاعة وهــو يشــتمني ويوجــه 
لــي التهــم ثــم طلــب مــن “عشــرة” إعادتــي الــى الزنزانــة” بعــد يوميــن قامــت هيئــة تحريــر الشــام باقتيــاد جــال إلــى 
جلســة شــرعية وهــي عبــارة عــن قاضــي يقــوم بالحكــم علــى المتهــم ويســرد عليــه كل التهــم الموجهــة وحكــم عليــه 
ــه لمــدة حكمــه قــام أحــد األمنيــن باســتجوابه حــول جمــع  بالســجن لمــدة 15 يومــًا إضافيــة مــع الجلــد وخــال قضائ
ــوم  ــي ســتخرج الي ــرة حكمــي جــاء عنصــر وقــال ل ــن يقــول جــال” عندمــا أنهيــت فت ــن آخري معلومــات عــن إعاميي
وطلــب منــي جمــع أغراضــي وأن ال ألبــس شــيء فــي قدمــي ألنهــم ســيجلدونني تعزيــرًا، ثــم أخذنــي إلــى ممــر 
طويــل وطلــب منــي أن أجلــس جاثيــًا علــى ركبــي وبــدأ بضربــي علــى ظهــري وقدمــي وهــو يقــول لــي اســتغفر هللا 
علــى ذنبــك، وبعــد ذلــك أخرجونــي ووضعونــي فــي فــان وأنــا مغمــض العييــن مــع ثالثــة معتقليــن آخريــن وأخذونــا 
فــي جولــة طويلــة بالســيارة ثــم رمونــا علــى طريــق بليــون وطلبــوا منــا عــدم نــزع القمــاش عــن عيوننــا حتــى تبتعــد 

الســيارة. 

49 عبر الهاتف في 30/حزيران/2020
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13 - سجن ومحكمة القاسمية بريف محافظة حلب الغربي:
ــق وكان ســابقًا  ــاء ضخــم مكــون مــن أربعــة طواب ــي، وهــو بن ــة القاســمية بريــف محافظــة حلــب الغرب يقــع فــي قري
معمــا للنســيج، ويحتــوي علــى صــاالت عــدة فــي الطابــق األرضــي منــه، وتقســم هــذه الصــاالت إلــى صــاالت مخصصــة 
للنســاء وأخــرى للرجــال، وصــاالت مخصصــة للجرائــم الجنائيــة، وأخــرى مخصصــة للمتهميــن بقضايــا عســكرية، 
وصــاالت تضــم أســرى مــن قــوات النظــام الســوري ومــن تنظيــم داعــش، وتتســع هــذه الصــاالت لقرابة 300 شــخص. 
أمــا الطوابــق الثانــي والثالــث والرابــع مــن ســجن القاســمية فقــد كانــت تضــم مكاتــب محكمــة القاســمية، التــي كانــت 
ســابقًا تتبــع لفصيــل حركــة نــور الديــن الزنكــي –أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة- قبــل أن تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر 
الشــام عليــه فــي 5/ كانــون الثانــي/ 2019 إثــر اقتتالهــا مــع حركــة الزنكــي، وحولــت الهيئــة المبنــى إلــى ســجن ومحكمــة 
يتبعــان لهــا. ويعتبــر محكمــة وســجن القاســمية مــن المحاكــم المركزيــة خاصــة فــي مناطــق ســيطرة الهيئة فــي ريفي 
حلــب الشــمالي والغربــي، ومــن أبــرز األمنييــن الذيــن تولــوا مهــام إدارة الســجن والمحكمــة: أبــو مســلم، ورجــل آخــر، مــن 

بلــدة حيــان بريــف محافظــة حلــب الغربــي. 

تحيــط بالســجن والمحكمــة مفــرزة أمنيــة عنــد مدخــل البنــاء، إضافــة إلــى وجــود حاجــز أمنــي علــى بعــد 300م مــن 
الســجن. وقــد تعــرض الســجن للقصــف مــن قبــل الحلــف الروســي الســوري عــدة مــرات، كان آخرهــا خــال الحملــة 
العســكرية علــى شــمال وغــرب محافظــة حلــب فــي عــام 2020، وتعــرض ألضــرار كبيــرة، وقامــت هيئــة تحريــر الشــام 
بنقــل الســجن إلــى مــكان آخــر بعــد تعرضــه للقصــف وهــروب عــدد مــن الســجناء منــه، وهــو يخضــع حاليــًا لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري.

14 - سجن ومحكمة معرة النعمان:
ــا  ــات خاصــة بالقضاي ــة وخصصــت فيهــا زنزان ــة معــرة النعمــان محكمــة مدني ــر الشــام فــي مدين ــة تحري أنشــأت هيئ

الجنائيــة، وتخضــع المدينــة حاليــًا لســيطرة النظــام الســوري.  

15 - سجن صوامع سنجار في ريف محافظة إدلب الغربي:
عبــارة عــن منشــأة الصوامــع المخصصــة للحبــوب فــي بلــدة ســنجار، وتحتــوي علــى مســتودعات وهنكارات بمســاحات 
كبيــرة، بعضهــا فــي الطوابــق الســفلية تحــت األرض، ُيعتبــر ســجن صوامــع ســنجار أحــد أهــم المقــرات األمنيــة التــي 
كانــت تتبــع لهيئــة تحريــر الشــام ويشــرف عليهــا “قطــاع الباديــة”، ويعــدُّ حميــد الجاســم مــن أبــرز األمنييــن الذيــن تولــوا 
مهــام اإلشــراف علــى قطــاع الباديــة وســجن صوامــع ســنجار، وهــو مــن قريــة الفرجــة الشــمالية قــرب ســنجار، وعمــل 
مــع هيئــة تحريــر الشــام بعــد ســيطرتها علــى ســنجار فــي عــام 2015، وتخضــع المنطقــة حاليــًا لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري.

16 - سجن الملعب البلدي بمدينة إدلب:
لــت الهيئــة الغــرف الموجــودة أســفل المــدرج إلــى مركــز  يقــع غــرب مدينــة إدلــب، وكان مقــرًا أمنيــًا للهيئــة ســابقًا، وحوَّ

احتجــاز، ثــم تــم إغاقــه بدايــة عــام 2019 بســبب تعرضــه للقصــف مــرات عــدة.

17 - سجن ومحكمة موقا بريف محافظة إدلب الجنوبي:
يقــع ســجن ومحكمــة موقــا شــمال مدينــة خــان شــيخون بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، فــي منطقــة وادي الفتح بين 
موقــا وخــان شــيخون “جنــوب موقــا شــمال خــان شــيخون” وهــي منطقــة زراعيــة تتميــز بوجــود مغــارات تحــت ســطح 
األرض، قامــت هيئــة تحريــر الشــام بتحويلهــا إلــى ســجن ومحكمــة، وفــي مطلــع عــام 2017 تعرض هذا الســجن لهجوم 
مــن قبــل تنظيــم جنــد األقصى-أحــد التنظيمــات اإلســامية المتشــددة-، واســتمرت هيئــة تحريــر الشــام بعمليــات 

تحصيــن وتوســيع للســجن إلــى أن ســيطرت قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة خــان شــيخون.
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مــن أبــرز األمنييــن الذيــن تولــوا مهــام إدارة ســجن ومحكمــة موقــا، أبــو نســيبة التونســي، وكان مســؤواًل عــن المحكمــة، 
وخالــد البكــور، وهــو حاليــًا ضمــن الجنــاح األمنــي فــي مدينــة إدلــب المعــروف باســم المركــز 107، وأبــو حســين ســجنة، 

مديــر مخفــر خــان شــيخون وكان يتبــع لمحكمــة موقــا وتبــع لحكومــة اإلنقــاذ الحقــًا.

18 - سجن عابدين بريف محافظة إدلب الجنوبي:
يقــع فــي منطقــة األحــراش الزراعيــة فــي بلــدة عابديــن بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، وكان ســابقًا يخضــع لحركــة 
ــر الشــام بالســيطرة عليــه، وحولــت  أحــرار الشــام اإلســامية- أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة- قامــت هيئــة تحري
عــدة مغــارات موجــودة تحــت ســطح األرض إلــى مقــر عســكري وســجن، احتجــزت فيــه عناصــر ينتمــون إلــى حركــة أحــرار 

الشــام وجنــد األقصــى. ويخضــع حاليــًا لســيطرة قــوات النظــام الســوري. 

19 - سجن باب الهوى بريف محافظة إدلب الشمالي:
ــا،  حليــن مــن تركي ــا، وهــو بشــكل أساســي مخصــص الحتجــاز المرَّ ــاب الهــوى الحــدودي مــع تركي ــر ب يقــع ضمــن معب
ويحتجــز فيــه أيضــًا متهمــون بقضايــا أمنيــة مثــل االنتمــاء لتنظيــم داعــش أو العمالــة للتحالــف الدولــي أو النظــام 

الســوري وغيرهــم.

ثامنًا: توثيق ما ال يقل عن 22 أسلوب تعذيب ال تزال هيئة تحرير 
الشام تمارسها في مراكز االحتجاز التابعة لها:

تســتخدم هيئــة تحريــر الشــام أســاليب تعذيــب متعــددة ضمــن مراكــز االحتجــاز التــي ورَد ذكرهــا، ومــن خــال مقاباتنــا 
علــى مــدى ســنوات مــع العشــرات مــن الناجيــن مــن االحتجاز/التعذيــب، تمكنــا مــن التعــرف علــى أبــرز أســاليب التعذيــب 
التــي تتبعهــا، والتــي تشــابهت إلــى حــدٍّ مــا مــع أســاليب التعذيــب التــي يمارســها النظــام الســوري فــي مراكــز احتجــازه، 
ونشــير إلــى أن هنــاك تشــابهًا حتــى ضمــن اســتراتيجة التعذيــب التــي تهــدف إلــى إجبــار المحتجــز علــى االعتــراف، وتتــم 
محاكمتــه بالتالــي بنــاًء علــى اعترافــات انتزعــت منــه تحــت التعذيــب، وقــد أخبرنــا العديــد مــن المحتجزيــن أنهــم قــد 
تعرضــوا للتعذيــب حتــى قبــل اقتيادهــم للتحقيــق، أو خيــروا مــا بيــن إقرارهــم بالتهــم الموجهــة إليهــم أو التعذيــب حتــى 
اإلقــرار. لكــن ذلــك لــم يمنــع الهيئــة مــن ابتــكار أســاليب تعذيــب مميــزة، ولــن نقــوم فــي هــذه الفقــرة بإعــادة 72 أســلوب 
تعذيــب اتبعهــا النظــام الســوري فقــد تحدثنــا عنهــا مفصــًا فــي تقريــر ســابق، ونكتفــي بعــرض أبــرز أســاليب التعذيــب 
ــد مــن  ــًا ألزي ــارة عــن 22 أســلوب تعذيــب، وقــد يتعــرض المحتجــز غالب ــر الشــام، وهــي عب ــة تحري التــي تميــزت بهــا هيئ

أســلوب تعذيــب واحــد، وقــد قمنــا بتوزيعهــا ضمــن ثاثــة أصنــاف رئيســة وهــي:
واحد: 13 من أساليب التعذيب الجسدي.

اثنان: 8 أساليب تعذيب نفسي.
ثالثة: أعمال السخرة.

https://sn4hr.org/arabic/?p=11639
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واحد: أساليب التعذيب الجسدي:
1 - التابوت:

ــة  ــى جــدار، تقــدر مســاحته بقراب ــت إل ــة، ُيثب ــي، يشــبه الخزان ــدوق معدن صن
ــت يــداه نحــو األعلــى، ويغلــق  )170*50( ســم وفيــه يوضــع الســجين وتثبَّ
البــاب عليــه وأحيانــًا يتــم الضغــط علــى صــدر المحتجــز عبــر ضاغــط معدنــي 
مكــون مــن قطعــة معدنيــة محدبــة يتــم ضغطهــا بواســطة مســمار 
لولبــي يتــم التحكــم بــه مــن خــارج البــاب، ويبقــى المحتجــز داخلــه لســاعات 
أو أيــام، وقــد اســتخدمت هيئــة تحريــر الشــام التابــوت فــي مراكــز احتجــاز 
عليهــا  حصلــت  التــي  الشــهادات  وبحســب  والعقــاب.  وحــارم  شــاهين 
الهيئــة  ألغــت  فقــد  الناجيــن  مــن  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
ــر  اســتخدام التابــوت فــي عمليــات التعذيــب فــي عــام 2018، وذلــك علــى إث
ــه، وبشــكل خــاص فــي ســجن شــاهين،  ــن داخل وفــاة عــدد مــن المحتجزي
ونعتقــد أنــه ُألغــَي مــن ســجن شــاهين فقــط ولــم يتســَن لنــا التحقــق مــن 

إلغائــه مــن كل مراكــز االحتجــاز التابعــة للهيئــة.

 2 - الشبح الشاقولي:
ُتربــط ذراعــا المحتجــز إلــى أســطوانة معدنيــة مثبتــة فــي مــكان مرتفــع، 
ليتأرجح جســده، ويقوم الســجان بســحب جســد المحتجز إلى األسفل، في 
 منــه إليقــاع أكبــر قــدر مــن األلــم واألذيــة فــي جســده، وغالبــًا مــا يتــرك 

ٍ
ــد تعمُّ

المحتجــز علــى هــذه الحــال لســاعات طويلــة أو أيــام. ويعتبــر هــذا األســلوب 
مشــابه ألســلوب الشــبح الــذي تســتخدمه قــوات النظــام الســوري فــي 
مراكــز احتجــازه، وغالبــًا مــا يترافــق الشــبح مــع ضــرب المعتقل/المحتجــز أو 

جلــده أو ســكب الميــاه الحــارة أو البــاردة علــى جســده.
 

3 - الملح:
خــال عمليــات التعذيــب يقــوم الســجان بمــلء فــم المحتجــز بكميــة مــن 
ملــح الطعــام، تقــدر بـــ 100غ تقريبــًا، ثــم يجبــره علــى إغــاق فمه بإحــكام مدة 
15 دقيقــة، ثــم يقــوم بإجبــاره علــى فتــح فمــه ويغرقــه بالمــاء؛ تتســبب هــذه 
الممارســة بجــروح وتورمــات فــي فــم المعتقــل/ المحتجــز، واختنــاق فــي 

أثنــاء ابتاعــه كميــات كبيــرة مــن الملــح والمــاء.

https://drive.google.com/file/d/1pR7nf8KPNvrBKLK4aOUBEHoVZBx71kpZ/view
https://drive.google.com/file/d/1KNzIHUcavy677hrLbtsxwHBS-q__y7SA/view
https://drive.google.com/file/d/15RiHnoiIxwFxjwazhZCjMQq0HSPSH6Ig/view
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4 - العقرب:
اليســرى  المحتجــز  بلــفِّ ذراع  التعذيــب  المســؤول عــن  العنصــر  يقــوم 
خلــف ظهــره مــن جهــة الخاصــرة اليســرى، ولــفِّ الــذراع اليمنــى خلــف 
ظهــره أيضــًا لكــن مــن فــوق الكتــف األيمــن، وُتســحب الذراعــان باتجــاه 
بعضهمــا البعــض وتكبــان باألصفــاد، وُيتــرك المحتجــز مــدة ســاعة أو 
أكثــر علــى هــذه الوضعيــة؛ مــا يتســبَّب لــه بــآالم مبرحــة. أطلــق الناجــون 
الذيــن التقتهــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اســم العقــرب علــى 

هــذه الوضعيــة مــن التعذيــب.

5 - الصعق بالكهرباء:
التــي  فــي األدوات  الســوري  النظــام  الشــام مــع  تحريــر  تشــابهت هيئــة 
اســتخدمتها لتعذيب المحتجزين بالصعق بالكهرباء، وتركزت ممارســتها 

لهــذا األســلوب علــى أعضــاء محــددة مــن جســد المحتجــز.
تســتخدم ماقــط موصولــة إلــى جهــاز تحكــم كهربائــي، وتثبــت الماقــط 
علــى المناطــق الحساســة والضعيفــة مــن الجســد )الشــفاه – األنــف 
هــذه  عــن  وتنتــج  األصابــع(،  أطــراف   – التناســلية  األعضــاء   – األذن   –
الممارســة آثــار كارثيــة منهــا ذوبــان واحتــراق العضــو المكهــرب؛ ولهــذا ُيعدُّ 
هــذا األســلوب مــن أكثــر األســاليب التــي ترعــب المعتقليــن، وقــد ذكــر ناجون 
ممــن تحدثــت معهــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنهــم شــاهدوا 
معتقليــن وســجناء فقــدوا شــحمة األذن واألنــف إثــَر تعرضهــم للتعذيــب 

ــاء. بماقــط الكهرب
 

6 - الدوالب:
وفيــه يتــم وضــع أرجــل المحتجــز داخــل دوالب ســيارة وذلــك بثنــي ركبتيــه 
داخــل الــدوالب ووضــع عصــا خشــبية بيــن الركبتيــن الداخلتيــن فــي الــدوالب 
وبيــن الــدوالب ذاتــه، ثــم يقلــب المحتجــز ويضــرب علــى قدميــه وبقيــة أنحــاء 
جســده باســتخدام عصــا أو كبــل كهربــاء ُمجمــع علــى بعضــه بطريقــة تزيد 

مــن قوتــه ومتانتــه، أو أنبــوب باســتيكي.

https://drive.google.com/file/d/1nYDAFGVg4I8CM0tuTGxlFvg0gJ7UnZ-Q/view
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7 - التجويع:
ُيحــرم المحتجــز مــن جــزء أو كامــل حصتــه المعتــادة مــن الطعــام، وبحســب 
مــا أخبرنــا بــه ناجــون مــن االحتجــاز فمــن كان يتعــرض لهــذه العقوبــة كان 
يحصــل مــن الســجان علــى رغيــف خبــز واحــد مــع قطعــة خضــار واحــدة 

فقــط فــي اليــوم.

8 - الضرب:
علــى  وكثيفــة  متاحقــة  ضربــات  إليــه  ــه  وتوجَّ المعتقل/المحتجــز  ــت  ُيثبَّ
مختلف أنحاء جســده، وُيمارس الضرب بشــكل مســتمر مع كل أســاليب 
التعذيــب ووضعياتــه. ويكــون بواســطة عصــا أو أكبــال كهربائيــة أو باأليدي 

واألقــدام.

9 - ظروف االحتجاز والتكديس البشري:
بدايــة يجــب التنويــه إلــى أن جميــع مراكــز االحتجــاز التــي أوردناهــا )باســتثناء 
 لمنشــآت 

ٍ
ــارة عــن مبــان ســجن إدلــب المركــزي فــي مدينــة إدلــب( هــي عب

 عســكرية، وغيــر ذلــك، فهــي غيــر مصممــة 
ٍ
أخــرى، مثــل معامــل، مبــان

لتكــون مراكــز احتجــاز، وهــي فــي مجملهــا تفتقــر إلــى شــروط الســامة 
ــارة، ولكــن األســوأ مــن ذلــك هــو االكتظــاظ الشــديد الــذي  ــة واإلن والتهوي
تشــهده هــذه المراكــز، وبحســب مــا أبلغنــا بــه العديــد مــن الناجيــن، فقد تم 
احتجازهــم ضمــن زنازيــن بمســاحات ضيقة يبلغ متوســط مســاحة الزنزانة 
)6*6(م، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 - 65 معتقــًا، كمــا أن مابــس المعتقل غالبًا 
مــا تكــون مهترئــة بســبب التعذيــب، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أساســي فــي 
انتشــار األمــراض واألوبئــة والعــدوى وخاصــة التنفســية والجلديــة؛ بســبب 
ــدرة التَّعــرض ألشــعة الشــمس، هــذه الظــروف  نقــص األوكســجين، ون

البالغــة القســوة هــي اســتراتيجية متبعــة مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام
 مقصود 

ٍ
مــن جهــة بهــدف تعذيــب المعتقليــن وجعلهــم يصابــون بشــتى أنــواع األمــراض، ثــم ُيهمــل عاجهم على نحــو

أيضــًا، ولعــدم قدرتهــا الماديــة علــى توفيــر مســتلزمات ظــروف االحتجــاز مــن جهــة أخــرى، إذ ال تولــي هيئــة تحريــر الشــام 
أهميــة لصــرف مواردهــا علــى المحتجزيــن لديهــا ولتحســين مراكــز احتجازها.

https://drive.google.com/file/d/1BFEsMtQlaLwLAgkuV-PhuRf8XJ-cdp01/view
https://drive.google.com/file/d/1htKR3XOIk22SCGv8jDfx7lnWpV0vFlI2/view


أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيس جبهة 48

النصرة حتى اآلن

تمكنَّا من رصد أربعة أشكال أساسية ضمن سياق إهمال الرعاية الصحية وظروف االحتجاز:

10 - الحرمان من الحصول على العالج الطبي:
ُيحــرم المحتجــز مــن الحصــول علــى العــاج الطبــي بشــكل كامــل أو جزئــي، وغالبــًا مــا تتجاهــل عناصــر الحراســة نــداءات 
االســتغاثة، وفــي حــال حصــل المحتجــز علــى دواء فهــو غالبــًا دواء ال يعالــج المــرض أو الحالــة التــي ُيعانيهــا المعتقــل، 
بــل تقتصــر األدويــة التــي قــد يحصــل عليهــا المحتجــز بشــكل عــام علــى المســكنات كالســيتامول أو البنــادول، والتــي 
ُتعطــى لهــم مــن قبــل ممــرض أو طبيــب يــزور مركــز االحتجــاز فــي أوقــات متفاوتــة بحســب اســتدعائه مــن قبــل إدارة 
مركــز االحتجــاز. وفــي غالبيــة الشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن الناجيــن فإنهــم 
نــادرًا مــا شــهدوا علــى نقــل محتجــز إلــى المشــافي باســتثناء أولئــك الذيــن يتعرضــون إلصابــات بطلــق نــاري فــي 
ــل  ــى مركــز االحتجــاز قب ــم نقلهــم إل ــم يت ــة، ث ــات جراحي ــم نقلهــم ليخضعــوا لعملي ــة احتجازهــم، فهــؤالء يت ــاء عملي أثن
إتمــام عاجهــم، وفــي بعــض الحــاالت بعــد خروجهــم مــن غرفــة العمليــات مباشــرة، ويخضــع هــؤالء أيضــًا للتحقيــق 

والتعذيــب مباشــرة بعــد وصولهــم مركــز االحتجــاز.

11 - حرمان المعتقل من االستحمام واستخدام المرحاض ووسائل النظافة:
ال تتناســب أعــداد المراحيــض مــع أعــداد المحتجزيــن فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، 
ــًا مــا  ــز الســرية مشــددة الحراســة، غالب ــات المنفــردة أو المراك ــن فــي الزنزان ــًا مــا ُيســمح للمحتجزي ــه غالب ــا أنَّ ورصدن
يســمح لهــم باســتخدام المرحــاض مرتيــن فــي اليــوم فقــط، وقليــًا مــا تتــاح للمحتجــز فرصــة االســتحمام واالغتســال، 
بعــد تكــرار طلبــه مــرارًا، وبحســب الشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن الناجيــن 
عــون بضــرورة االســتحمام مــن أجــل إقامــة الصــاة؛ وذلــك ألن عناصــر الحراســة قــد تلبــي  فــإنَّ المحتجزيــن كانــوا يتذرَّ
طلبهــم بشــكل أســرع. ويكــون االســتحمام بميــاه بــاردة جــدًا أو ســاخنة جــدًا، بحســب حالــة الطقــس، وال تتوفــر مــادة 
الصابــون ووســائل النظافــة بشــكل دائــم، وقــد يبقــى المحتجــز مــن دون اســتحمام ألشــهر طويلــة، األمــر الذي يتســبَّب 
فــي انتشــار األمــراض الجلديــة والقمــل والجــرب بيــن المعتقليــن، إضافة إلــى الروائح الكريهة التي تنتشــر فــي الزنزانات.

  
12 - حرمان المعتقل من الوسائد واألغطية والمالبس:

تمتنــع عناصــر هيئــة تحريــر الشــام عــن إعطــاء المعتقليــن/ المحتجزيــن فــي مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن 
الوســائد واألغطيــة، وقــد يتشــارك معتقــان أو أكثــر وســادة واحــدة أو غطــاًء واحــدًا، والتــي غالبــًا مــا تكــون متَّســخة 
ومهترئــة وتحتــوي علــى الطفيليــات أو الدمــاء، إضافــة إلــى ذلــك، ُيحــرم المعتقــل مــن الحصــول علــى مابــس مناســبة 
وغالبــًا مــا يرتــدي مابــس داخليــة فقــط؛ نظــرًا الهتــراء مابســه أو تمزقهــا فــي أثنــاء عمليــات التعذيــب أو نزعهــا عنــه 
عنــوًة فــي أثنــاء التفتيــش؛ وهــذه الممارســات جميعهــا ُتعــرِّض المعتقليــن للبــرد القــارس فــي فصــل الشــتاء، عندمــا 

تكــون درجــات الحــرارة فــي حدودهــا الدنيــا.
 

13 - الحرمان من النوم:
ُيحــرم المعتقــل مــن النــوم ألســباب عديــدة، فإمــا أن يمــاَرس عليــه الحرمــان مــن النــوم كأحــد أســاليب التعذيــب 
ــة الواحــدة،  ــه ال يســتطيع النــوم بســبب التكديــس البشــري ضمــن الزنزان وفــي جلســات االســتجواب الطويلــة، أو أنَّ
حيــث تضــم الزنزانــات عــددًا مــن المعتقليــن يفــوق طاقتهــا االســتيعابية؛ مــا يحرمهــم المســاحة الكافيــة لاســتلقاء 
فيضطــرون إلــى التنــاوب علــى النــوم وبالتالــي ســاعات نــوم قليلــة لــكل معتقــل، ناهيــك عــن التَّرهيب الّنفســي الــذي ُيلم 

بالمعتقــل طيلــة مــدة اعتقالــه ليتركــه مصابــًا بــاألرق.
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اثنان: أساليب التعذيب النفسي:
1 -   اإلخفاء القسري:

 وتغييبــه عــن العالــم الخارجــي يشــعره بأنــه بــات وحيــدًا فــي 
ٍ

إن إخفــاء المحتجــز ومنعــه مــن التواصــل مــع أهلــه أو محــام
مواجهــة التعذيــب واالحتجــاز؛ ممــا يــؤدي إلــى انهيــاره نفســيًا وجســديًا، وهــذا تكتيــك مقصود.

 2 -   الحبس االنفرادي:
يــوَدع المحتجــز فــي زنزانــة منفــردة وهــي غرفــة صغيــرة وضيقــة ويبقــى داخلهــا طيلــة مــدة التحقيــق التــي قــد تســتمر 
ــك المــدة مــن التعــرض للشــمس، ومــن التواصــل مــع أحــد،  ــة تل ــع المحتجــز طيل ــة وربمــا أشــهر، وُيمن أيامــًا طويل
وترفــض جميــع طلباتــه كالــدواء وغيــره، وبحســب الروايــات التــي حصلنــا عليهــا فــإنَّ أطــول مــدة حبــس انفــرادي 

ــة عــام ونصــف العــام. ــة المنفــردة قراب ــا كانــت لمحتجــز قضــى فــي الزنزان مســجلة لدين

3 - اإليهام باإلعدام:
يخبــر العناصــر المحتجــز بأنهــم يقتادونــه إلــى اإلعــدام، وفــي بعــض الحــاالت يقومــون بإطــاق النــار نحــوه مــع تعمــد 
عــدم إصابتــه، وإيهامــه فقــط بتنفيــذ حكــم اإلعــدام بحقــه، وفــي أحيــان أخــرى يعــودون بــه أدراجهــم ويخبرونــه أنَّ تنفيــذ 

اإلعــدام قــد تــم تأجيلــه.
 

4 - التأثير على القدرات العقلية والذهنية للمعتقل عبر األدوية:
تعطــى للمحتجــز أدويــة وعقاقيــر طبيــة تؤثــر علــى تركيــزه العقلــي وحالتــه الذهنيــة، وقــد أخبرنــا ناجــون مــن االعتقــال أن 
الهيئــة كانــت تلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن األدويــة؛ إلجبــار المحتجــز علــى االعتــراف واإلدالء بالمعلومــات وهــو فــي حالــة مــن 
بت فــي فقــدان بعــض المحتجزيــن قدرتهــم علــى النطــق، أو إصابــة بعضهــم بحــاالت إقيــاء  عــدم الوعــي، وقــد تســبَّ
ــرون علــى  ــوا يجَب ــة التــي كان ــوع األدوي ــد ن ــا معهــم مــن الناجيــن تحدي شــديدة وتبــول ال إرادي. لــم يســتطع مــن تحدثن

تناولهــا.

5 - فرض حالة من المشاحنة والتوتر داخل الزنزانة الواحدة:
تعمــد الهيئــة إلــى جمــع أشــخاص مــن توجهــات مختلفــة ومتحاربــة فــي زنزانــة جماعيــة واحــدة، كأن يوضــع المتهمــون 
بتعاملهم مع النظام الســوري أو أســرى قواته مع النشــطاء المعارضين له، أو عناصر تنظيم داعش والمحتجزون 
مــن عناصــر فصائــل المعارضــة المســلحة، وقــد أخبرنــا الناجــون الذيــن التقينــا بهــم أنهــم كانــوا دائمــًا فــي حالــة توتــر 
وقلــق مــن وجودهــم مــع خصومهــم وقــد شــاهد أحدهــم تعــرض عــدد مــن األشــخاص للضــرب مــن قبــل عناصــر 

تنظيــم داعــش بســبب التهــم الموجهــة لهــم.
 

6 - التجسس على المحتجزين:
عــي أنهــم محتجــزون، ويرتكــز عملهــم علــى  تــدسُّ الهيئــة بيــن صفــوف المحتجزيــن فــي الزنازيــن الجماعيــة أشــخاصًا تدَّ
المراقبــة ونقــل مــا يــدور بينهــم مــن أحاديــث وأخبــار إلــى المحققيــن فــي الهيئــة، األمــر الــذي يجعــل المحتجــز يعيــش فــي 

خــوف وقلــق دائــم ويــؤدي بــه إلــى االمتنــاع عــن الــكام والتعبيــر.

7 -   سماع أصوات التعذيب:
عــادة مــا يجــري تعذيــب المحتجزيــن فــي غــرف مجــاورة للزنزانــات التــي تضمُّ محتجزين آخرين، ما يتســبَّب في انهيار نفســي 

لكثير من المحتجزين بســبب ســماعهم أصوات التعذيب والضرب واســتغاثة المحتجز الذي يتعرض للتعذيب.
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8 -    وضع قماش الكفن أمام أعين المحتجزين:
معظــم الناجيــن أخبرونــا أنهــم شــاهدوا قماشــًا أبيــض علــى شــكل بَكــرة تســتخدمه الهيئــة لتكفيــن األشــخاص الذيــن 
ــد إمــا فــي ممــرات مركــز االحتجــاز أو ســاحات التهويــة لتذكيــر المعتقليــن  تقــوم بإعدامهــم، وكان يوضــع بشــكل متعمَّ

بالموت.
 

ثالثة: أعمال السخرة:
تجبــر عناصــر الهيئــة المحتجزيــن علــى القيــام بأعمــال الحفــر والســخرة، وفــي معظــم األحيــان أعمــال حفــر القبــور 
لدفــن األشــخاص الذيــن تــم إعدامهــم بمختلــف التهــم. وبحســب الروايــات التــي حصلنــا عليهــا فــإنَّ الهيئــة تمــارس 
هــذا األســلوب بشــكل رئيــس مــع األســرى مــن قــوات النظــام الســوري مــن الطائفــة العلويــة، والمحتجزيــن الذيــن 

ســيواجهون حكــم اإلعــدام.

تاسعًا: شهادات أهالي الضحايا من المختفين قسريًا وضحايا 
التعذيب واإلعدام لدى هيئة تحرير الشام:

محمــد عبــد الســتار العبيــد، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر 
الشــام يــوم األحــد 20/ كانــون األول/ 2015، بعــد اســتدراجه مــن منزلــه فــي الحــي الشــمالي بمدينــة ســراقب، واقتادتــه 
إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة ســلقين بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، وتمكــن ذووه زيارتــه للمــرة 
األخيــرة يــوم الثاثــاء 17/ أيــار/ 2016، وفــي يــوم الجمعــة 20/ أيــار/ 2016 قامــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام بإعدامــه فــي 

ســاحة مدينــة ســلقين وســلمت جثمانــه لذويــه.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد هاشم بكور50  وهو ابن عم محمد وأخبرنا بالتالي:

ــه فــي الحــي الشــمالي  ــى منزل ــاب عل ــة صباحــًا قــام أحــد أصدقــاء “محمــد” بطــرق الب “فــي تمــام الســاعة الثالث
بالقــرب مــن مدرســة أميــة االبتدائيــة، التــي كانــت مقــرًا لهيئــة تحريــر الشــام، وبعــد أن وقــف معــه خــارج المنــزل، 
قــام أربعــة أشــخاص بخطفــه وتطميــش عينيــه، ومداهمــة منزلــه وســرقة محتوياتــه، إضافــة إلــى مبلــغ مالــي 
ر ثمنهــا بـــ  قــدره 20 ألــف ليــرة ســورية و1400 دوالر أميركــي، وهاتفــه المحمــول، وســيارة مــن نــوع بيــك آب ُيقــدَّ
12 ألــف دوالر أمريكــي، وفــي ذلــك الوقــت كان والــد محمــد وشــقيقته خــارج المنــزل. وبقــي مصيــر محمــد مجهــواًل 
لمــدة أســبوع، ثــم تبيــن أنــه محتجــز فــي مقــر صوامــع الحبــوب فــي حــي شــابور جنــوب مدينــة ســراقب، التابــع 
لهيئــة تحريــر الشــام، ومــن ثــم تــم تحويلــه إلــى أحــد الســجون فــي مدينــة ســلقين، وفــي شــهر شــباط/ 2016 
اســتطاع والــده زيارتــه عبــر وســاطة أحــد األشــخاص، ولــدى لقــاء والــد محمــد بابنــه أجبــره أنــه تعــرَّف علــى مــن 
قامــوا باختطافــه مــن خــالل أصواتهــم، وأنهــم كانــوا علــى صلــة بــه بحجــة الصداقــة وطمعــًا بالمــال والســيارة 
ألن عائلــة محمــد مــن أغنيــاء المدينــة. وتعــرض للتعذيــب والضــرب الشــديد علــى يــد هــؤالء األشــخاص بعــد أن 
شــعروا أنــه تعــرف علــى هوياتهــم، وتــم تهديــده بالقتــل، واســتطاع أن يتعــرف علــى المحقــق الــذي يحقــق معــه 
وهــو أحــد الشــيوخ الذيــن يقومــون باإلفتــاء داخــل المحاكــم، وأوضــح لوالــده أن تــم اتهامــه بوجــود محادثــات 
ــه  ــد محمــد أن يصــل للمحقــق ويوضــح ل ــاة اســتطاع وال ــة والرســول، وبعــد معان ــى هاتفــه يشــتم الصحاب عل
بــأن التهــم الموجهــة لمحمــد هــي باطلــة واعتــرف بهــا تحــت شــدة التعذيــب وإن صــح ووجــدت هــذه المحادثــات 
يكــون قــد تكلــم بهــا تحــت تأثيــر شــربه الخمــر، فأبلغــه المحقــق أنــه ســوف يقــوم باســتجواب محمــد مــرة ثانيــة 
مــن أجــل التحقيــق ومــن ثــم يقضــي مهلــة ســجن 6 أشــهر ويتــم جلــده ويفــرج عنــه، وبتاريــخ 17/ أيــار/ 2016 كانــت 
الزيــارة األخيــرة لعائلــة محمــد داخــل الســجن، وتــم وعدهــم بــأن محمــد ســيفرج عنــه بعــد يوميــن، ولكــن فوجــئ 
أهالــي مدينــة ســراقب يــوم الجمعــة 20/ أيــار/ 2016 بــأن هيئــة تحريــر الشــام أعدمــت محمــد فــي ســاحة ســلقين، 

وقامــوا بتســليم جثمانــه لعائلتــه.

50  تواصلنا معه عبر الهاتف في 13/ تموز/ 2021
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وبعــد دفــن جثمانــه خــرج األهالــي فــي مظاهــرة مناهضــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى خلفيــة مقتــل محمــد، ليتبيــن 
فيمــا بعــد أن هيئــة تحريــر الشــام قامــت بإحضــار شــهود يشــهدون بــأن محمــد ال يشــرب الخمــر وقــام بشــتم 
ــه ويتــم قتلــه خوفــًا مــن أن يخــرج مــن الســجن ويكشــف  ــة وعــي، ليتــم إلفــاق التهمــة ل الصحابــة وهــو فــي حال
عمــالء هيئــة تحريــر الشــام فــي مدينــة ســراقب” وأضــاف أن حتــى هــذه اللحظــة لــم يتــم تســليم الســيارة والنقــود 
والممتلــكات الخاصــة بمحمــد لوالــده رغــم جميــع المحــاوالت التــي قــام بهــا مــن تدخــل وســطاء وفضحهــم علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي.

المعارضــة  فــي  أحــد فصائــل  فــي صفــوف  دللــو، مقاتــل  أحمــد  عبيــدة 
المســلحة، مــن أبنــاء بلــدة إحســم بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، مــن 
الســبت  يــوم  الشــام  تحريــر  هيئــة  عناصــر  اعتقلتــه   ،1995 عــام  مواليــد 
28/ شــباط/ 2015 بالقــرب مــن مدرســة المغراقــة جنــوب بلــدة إحســم، 

إلــى جهــة مجهولــة. واقتادتــه 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــد الرحمــن دللــو51 وهــو شــقيق عبيــدة وأخبرنــا: “كان عبيدة 
منتســب لفصيــل عســكري يطلــق عليــه اســم كتائــب وألويــة شــهداء ســوريا، وفــي تمــام الســاعة السادســة 
صباحــًا مــن يــوم الســبت 28/ شــباط/ 2015 وبينمــا كان عبيــدة مــع زميــل لــه علــى إحــدى النقــاط فــي بلــدة إحســم 
ينفــذان مهمــة عســكرية، شــاهدتهم عناصــر مــن جبهــة النصــرة )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( مــن مســافة بعيــدة، 
فقــام زميلــه بالهــرب ولكــن شــقيقي عبيــدة لــم يســتطيع الهــرب بســبب إصابــة فــي جســده تعــرض لهــا ســابقًا، 
اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام بتهمــة أنــه يحــاول القيــام باســتهدافهم بإطــالق النــار عليهــم، وتــم اقتيــاده 
ــر لــوزة بريــف  ــة دي إلــى أحــد النقــاط العســكرية التابعــة لهــم علــى الطريــق الواصــل مــا بيــن بلــدة إحســم وقري
ــه مــن  ــم نقل ــار/ 2015 ت ــب، وفــي أي ــدة كنصفــرة بريــف محافظــة إدل ــى ســجن العقــاب فــي بل ــم إل إدلــب، ومــن ث
ســجن العقــاب إلــى مــكان مجهــول، ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم نحصــل علــى أيــة معلومــة عنــه أو عــن مــكان احتجــازه، 
وفــي كل مــرة نســأل عنــه فــي الســجون التابعــة للهيئــة يبلغوننــا أنــه قــد توفــي، ولكــن لــم نســتلم جثمانــه أو 
شــهادة وفــاة لــه، وقــد ســألنا عــددًا مــن القياديــن فــي الهيئــة وعلمنــا منهــم أن جرمــه ال يعاقــب باإلعــدام” أضــاف 

عبــد الرحمــن أنــه تــم تحذيــره مــن تكــرار الســؤال عــن شــقيقه مــن قبــل أشــخاص تابعيــن لهيئــة تحريــر الشــام.

يوســف محمــد مالــك الرحــال، قيــادي فــي صفــوف حركــة أحــرار الشــام أحــد الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، مــن 
أبنــاء قريــة معــر شــمارين بريــف محافظــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1983، متــزوج ولــه 5 أطفــال، احتجزتــه عناصــر هيئــة 
ــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة معــر شــمارين، واقتادتــه إلــى جهــة  ــاء 22/ كانــون الثانــي/ 2019 إث ــر الشــام يــوم الثاث تحري

مجهولــة.

عبيدة أحمد دللو

51  عبر الهاتف في تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1eDCGA_U34bembR1k-LBtwPsvqTg0MIzi/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الطبيــب خالــد الرحال52وهــو شــقيق يوســف وأخبرنــا: “بتاريــخ 22/ 
كانــون الثانــي/ 2019 اقتحمــت قــوة عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام منــزل أخــي يوســف واعتقلتــه، واقتادتــه 
إلــى مــكان مجهــول، ومــن خــالل أشــخاص ينتمــون لهيئــة تحريــر الشــام وبعد دفــع مبالغ مالية طائلة اســتطعنا 
أن نتتبــع مــكان احتجــازه، حيــث تنقــل بيــن عــدة ســجون منهــا ســجن العقــاب وســجن مدينــة إدلــب المركــزي، 
وكان آخرهــا ســجن مدينــة حــارم بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، والتهمــة الموجهــة إليــه هــي القيــام بعمليــات 
خطــف وقتــل فــي مناطــق الشــمال الســوري؛ بهــدف الحصــول علــى فديــة ماليــة مــن ذوي ضحايــاه. قمنــا بزيارته 
عــدة مــرات وكانــت آخرهــا فــي ســجن مدينــة حــارم فــي آذار/ 2021، ومــن خــالل زيارتــه شــاهدنا آثــار التعذيــب علــى 
جســده التــي أدت إلــى تلــف فــي أعصــاب قدمــه اليمنــى وكســر إصبعيــن، وقــال لنــا أن المحققيــن انتزعــوا منــه 
اعترافــات تحــت تعذيــب، ثــم قامــوا بتســجيل مقطــع فيديــو يعتــرف فيــه بــدوره فــي خطــف عــدد مــن األشــخاص 
وتــم نشــر هــذا المقطــع فــي نهايــة آذار/ 2021، ويتضمــن الفيديــو المصــور شــخص يدعــي أنــه تــم اختطافــه مــن 
قبــل يوســف رحــال بتاريــخ 18/ أيــار/ 2019 وبهــذا التاريــخ كان يوســف معتقــل لــدى هيئــة تحريــر الشــام” وأضــاف 
الطبيــب خالــد أنــه تــم الحكــم علــى شــقيقه باإلعــدام ولكــن حتــى هــذه اللحظــة لــم يتــم معرفــة مصيــر شــقيقه إن كان 

علــى قيــد الحيــاة أو تــم إعدامــه كمــا لــم يتمكنــوا مــن زيارتــه.

ــم األناضــول  ــد فــواز حســينو، ناشــط إعامــي، ويعمــل إداري فــي مخي خال
بريــف  نبــوذة  كفــر  بلــدة  أبنــاء  مــن  إدلــب،  محافظــة  شــمال  للنازحيــن 
محافظــة حمــاة، ويقيــم فــي مخيــم األناضــول، تولــد عــام 1995، اعتقلتــه 
عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 5/ نيســان/ 2021، أثنــاء وجــوده 
قــرب محطــة للوقــود عنــد الطريــق المــؤدي إلــى قريــة كفــر لوســين بريــف 

 مجهولــة. 
ٍ
محافظــة إدلــب الشــمالي، واقتادتــه إلــى جهــة

يوسف محمد مالك الرحال
مقطع مصور نشرته وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام نهاية شهر آذار/ 2021 يظهر يوسف 

محمد مالك الرحال وهو يدلي باعترافات حول تورطه بعمليات خطف

خالد فواز حسينو

52  عبر الهاتف في 29/ تموز/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1ushLQVJq7zi1FRpKYWgnoQ-vmXt8eKUG/view
https://drive.google.com/file/d/1p2f0WBeDJv9RueTtq3qA7ycjshli1Y02/view
https://drive.google.com/file/d/1txZ5p-fSwImzoO05HQReqqqxjX4XhdAN/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 17/ آب/ 2021 عبــر الهاتــف مــع الســيدة هيــام الخالــد وهــي خالــة خالــد 
وأخبرتنــا: “بينمــا كنــا فــي المنــزل فــي مخيــم األناضــول فوجئنــا وأصبنــا بحالــة هلــع عندمــا داهمــت قــوة عســكرية 
مــن عــدة ســيارات المنــزل، وســألونا عــن خالــد، ومــن ثــم قامــت ثالثــة عناصــر بتفتيــش المنــزل وصــادرت معــدات 
خالــد مــن أدوات تصويــر وكــروت ذاكــرة وفالشــات وأوراق تتعلــق بعملــه فــي المخيــم، ووقتهــا لــم يكــن خالــد فــي 
المنــزل، ثــم أبلغونــا أنــه متهــم بقضيــة اختــالس أمــوال، وطلبــوا منــا أن نبلغــه بتســليم نفســه، لكــن مــا علمنــا 
بــه بعــد ذهابهــم أن خالــد معتقــل لديهــم وأن مداهمــة المنــزل جــاءت بعــد عمليــة االعتقــال، ولــم يكــن لدينــا علــم 
بتلقــي خالــد أليــة تهديــدات أمنيــة. قامــت والدتــه بمراجعــة عــدة مراكــز أمنيــة فــي مدينــة إدلــب للســؤال عنــه، 
مــت إدارة  ولكــن لــم تحصــل علــى أيــة معلومــات حتــى إنهــم أنكــروا وجــوده لديهــم، وفــي شــهر تمــوز/ 2021 عمَّ
األمــن العــام التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام أرقامــًا للتواصــل لمــن لديــه معتقــل والســؤال عنــه، وبعــد التواصــل 
ــه لديهــم فــي منطقــة ســرمدا بريــف إدلــب دون الحصــول علــى تفاصيــل  ــر وأن ــد بخي ــأن خال ــا ردًا ب معهــم تلقين

 لمتابعــة قضيــة خالــد.
ٍ

أخــرى” وأضافــت هيــام أنهــم لــم يقومــوا بتكليــف محــام

الشــقيقان ماجــد وخالــد الجاجــي، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان جنــوب محافظــة إدلــب، احتجزتهمــا عناصــر هيئــة 
تحريــر الشــام فــي آب/ 2020 فــي مدينــة إدلــب، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن ماجــد فــي تشــرين الثانــي/ 2020 فيمــا ال يــزال 
مصيــر خالــد مجهــواًل. نشــير إلــى أن خالــد عنصــر ســابق فــي الفرقــة 13 التابعــة ألحــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

تواصلت الشبكة السورية مع السيد محسن الجاجي53 وهو قريب خالد الجاجي وأفاد بالتالي:
“تــم اعتقالــي مــع أحــد أصدقائــي فــي مدينــة إدلــب قــرب مشــفى ظــالل خــالل وجــودي فــي أحــد المقاهــي حيــث 
قامــت ثــالث ســيارات تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بتتبــع طريقنا وقــام العناصر بمداهمــة المقهى واالعتــداء علينا 
بالضــرب واأللفــاظ النابيــة وثــم اعتقالنــا، لــم يكــن لدينــا علــم عــن الســبب وراء هــذا كلــه ولــم نســتطيع الســؤال 
عــن الســبب مــن كثــرة الضــرب الــذي تعرضنــا لــه، وتــم اقتيادنــا إلــى مخفــر بلــدة الدانــا بريــف إدلــب، حيــث مــكان 
إقامتنــا، وقامــوا بتفتيــش هواتفنــا المحمولــة، وكانــوا يســألون عــن قريبــي خالــد، ولــدى وجودنــا فــي المخفــر وصــل 
خالــد للبحــث عنــا، فقامــوا باعتقالــه مباشــرة، وانهالــوا عليــه بالضــرب الشــديد حتــى كســر أحــد أضالعــه، ثــم ســألو 
عــن هاتفــه المحمــول فأخبرهــم بأنــه ال يحمــل هاتــف، فقــام عناصــر الهيئــة باصطحابــي إلــى منازلنــا فــي مدينــة 
الدانــا وقامــوا بتفتيــش المنــزل دون أن يعثــروا علــى شــيء، وثــم تــم اقتيادنــا إلــى فــرع 106 تحــت األرض قــرب 
معبــر بــاب الهــوى بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وهنــاك تعرضنــا لتعذيــب شــديد بالتابــوت والشــبح والربــط 
بالســرير، وتــم وضعنــا فــي ســجون منفــردة كل واحــد فــي منفــردة، وكانــت جميــع األســئلة عــن قريبــي خالــد وعــن 
عملــه وارتباطــه بجيــش الثــوار التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، والتهمــة كانــت أنه يتعامل مع قــوات التحالف 
الدولــي، وبعــد مــرور ثــالث أيــام مــن التعذيــب تــم نقلنــا إلــى فــرع 77 فــي منطقــة جبليــة قريبــة مــن مدينــة ســرمدا 
بريــف إدلــب، وهنــاك عرضنــا علــى المحققيــن والقضــاة، وتعرضنــا لتحقيقــات وال نعــرف مــا قضيتنــا باألســاس، 
وكانــت األســئلة عــن قريبــي خالــد وشــخص آخــر يدعــى حســن تــم اعتقالــه منــذ فتــرة ســابقة بتهمــة التعامــل مــع 
قــوات التحالــف الدولــي، وبعــد مــرور أربــع أشــهر نقلــت مــن المنفــردة إلــى الزنزانــة الجماعيــة وهنــاك كنــت أســمع 
صــوت خالــد حســن بشــكل واضــح أثنــاء قيامهــم بتعذيبهــم، ووصلتنــي رســالة مــن خالــد عبــر أحــد المعتقليــن فــي 
المنفــردات أنــه يوصلنــي الســالم ويطلــب منــي أن أســعى إلطــالق ســراحه بعــد خروجــي وأنــه يتعــرض لتعذيــب 
شــديد، وثــم أفــرج عنــي فــي تشــرين الثانــي 2020، وبعــد شــهرين أفــرج عــن صديقــي”. وتابــع محســن: “بعــد خروجــي 
حاولــت التواصــل مــع أمنييــن مــن الهيئــة مــن معــرة النعمــان، وأبلغوني أنهم ســيأمنون لي زيــارة لخالد، وفــي أيار/ 
2021 أمــن لنــا األمنــي زيــارة لخالــد وألهــل حســن فــي مخفــر مدينــة ســرمدا بريــف إدلــب، وقابلتــه عائلتــه وأعلمنــا 
خالــد أنــه غيــر مــدان بدمــاء وأن يتوقــع اإلفــراج عنــه، وأن التعذيــب توقــف بعــد ثمانيــة أشــهر من االعتقــال” وأضاف 
أنــه فــي آب/ 2021 وردت لعائلتــه معلومــات مــن أحــد عناصــر الهيئــة أنــه صــدر حكــم القصــاص بحــق خالــد ورفاقــه منهــم 

حســن، وســينفذ قريبــًا، ولكــن لــم نســتطيع مــن التحقــق مــن هــذه المعلومــات حتــى هــذه اللحظــة. 

53  تواصلنا معه عبر الهاتف في 18/ آب/ 2021
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النصرة حتى اآلن

وثَّــاب إبراهيــم عــزو، ناشــط فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، عمــل فــي 
المجــال اإلغاثــي، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظة إدلب الشــمالي، من 
مواليــد عــام 1990، احتجزتــه عناصــر مســلحة تنتمــي لهيئــة تحريــر الشــام يــوم 
اإلثنيــن 5/ كانــون الثانــي/ 2015 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 
لهــا برفقــة زمائــه “معــد باريــش ومحمــود أنــور حــردان ووســيم القيــم )لبنانــي 
ــاب  ــر ب ــوا فــي طريقهــم مــن معب الجنســية مــن مواليــد عــام 1983(، بينمــا كان
الهــوى بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي إلــى مدينــة ســراقب، تــم اإلفــراج عــن 
معــد باريــش ومحمــود أنــور حــردان يــوم الجمعــة 30/ كانــون الثانــي/ 2015، فيمــا 
ال يــزال مصيــر وثــاب عــزو ووســيم القيــم مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــًا.

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع جميل العزو54 وهو قريب المختفي وثاب العزو وأفاد بالتالي:
“كان وثــاب يعمــل ســابقًا فــي مكتــب معقــب معامــالت، ومــع بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســوريا كان لــه دور 
بــارز فــي الحــراك مــن خــالل كتاباتــه علــى الجــدران، ونشــاطه فــي العمــل اإلنســاني اإلغاثــي، حتــى تاريــخ 5/ كانــون 
الثانــي/ 2015 ذهــب إلــى المجلــس المحلــي فــي مدينــة ســراقب وحصــل علــى موافقــة منهــم إلحضــار حليــب 
ــاب ســيارة خاصــة  لألطفــال بســبب أزمــة حليــب األطفــال التــي كانــت وقتهــا فــي مدينــة ســراقب، اســتقل وث
ــر بــاب الهــوى،  ألن ســيارة المجلــس معطلــة، وذهــب برفقــة معــد باريــش ومحمــود أنــور حــردان، باتجــاه معب
إلحضــار شــاب يدعــى وســيم القيــم قــادم مــن لبنــان ومعــه الحليــب، وخــالل عودتهــم مــن المعبــر وبعــد مطــار 
تفتنــاز بـــ 100 متــر باتجــاه مدينــة ســراقب، كانــت تقــف ســيارة كيــا ريــو بحاجــز طيــار تابــع لهيئــة تحريــر الشــام، 
قامــت باختطافهــم، وفــي اليــوم ذاتــه أفــرج عــن ســائق الســيارة الخاصــة “فــان” وبعــد 25 يــوم أفــرج عــن معــد 
باريــش ومحمــود حــردان مــن أمنيــة بلــدة الزربــة بريــف إدلــب، بعــد أن تعرضــوا للجلــد بتهمــة رفقــة الســوء، فيمــا 
وجهــت الهيئــة تهمــة العلمانيــة لوثــاب” أخبرنــا جميــل أنهــم قامــوا بالبحــث عنــه فــي جميــع المقــرات التابعــة لهيئــة 
تحريــر الشــام ولــم يحصلــوا علــى أيــة معلومــات حتــى حزيــران/ 2017 عندمــا خــرج أحــد المفــرج عنهــم وأخبرهــم أن وثــاب 
وصديقــه موجــودان فــي معمــل األوبــري الواقــع فــي بلــدة الزربــة بريــف محافظــة إدلــب، وأضــاف جميــل أنهــم قامــوا 
بالبحــث عــن وثــاب مجــددًا لكــن لــم يســتجب أي مــن المســؤولين فــي هيئــة تحريــر الشــام لشــكاويهم حــول اختفــاء 

قريبــه.

ســعد الســيد األحمــد، مــن أبنــاء بلــدة خطملــو بريــف حمــص الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1985، مــزارع يقيــم فــي مدينــة 
إدلــب، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم الثاثــاء 12/ شــباط/ 2019 إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي الضبيــط غــرب 

مدينــة إدلــب، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.
التقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد وائــل الســيد األحمــد55 وهــو قريــب المختفــي “ســعد” وأفادنــا 

بالتالــي:
“كنــا نجلــس فــي منــزل ســعد عندمــا قــرع البــاب رجــل ملثــم مســلح، وعــرف عــن نفســه بأنــه مــن القــوة األمنيــة 
للهيئــة، ولديــه ورقــة مهمــة وطلــب ســعد باالســم، وعندمــا خــرج ســعد إليــه، اعتقلــه واقتــاده إلــى ســيارة تابعــة 
لهــم، وبعدهــا دخلــت عناصــر إلــى المنــزل وقامــت بتفتيشــه، ثــم اقتــادوا ســعد بعدهــا إلــى مــكان مجهــول، وبعــد 
بحثنــا وإجــراء اتصاالتنــا علمنــا أنــه لــدى أمنيــة الحــدود”. أخبرنــا وائــل أن هيئــة تحريــر الشــام منعــت عائلتــه مــن زيارتــه، 
ــة مــن شــخصيات فــي  ــره، وأضــاف أن مــن قابلتهــم العائل ــة معلومــات عــن مصي ــح ســبب احتجــازه، أو أي ــم توضِّ ول

الهيئــة اكتفــوا بالقــول إن ســعد معتقــل ألســباب أمنيــة.

وثاب إبراهيم عزو

55  في مكان إقامته بمدينة إدلب في 3/ آب/ 2019

54  تواصلنا معه عبر الهاتف في 18/ تموز/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1aBSA-BE6QFQa1fh8bnA_GaWr-hh4hbbA/view
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محمد خالد محمود، من أبناء مدينة حماة، من مواليد عام 1979، نازح يقيم مع عائلته في مدينة كفر نبل بريف محافظة 
إدلــب الجنوبــي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم األحــد 5/ أيــار/ 2019 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيش التابعة 

لهــا علــى طريــق دمشــق – حلــب الدولــي بالقرب مــن مدينة معرة النعمان، واقتادتــه إلى جهة مجهولة.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة مــروة الصايــغ56 وهــي قريبــة محمــد وكانــت شــاهدة علــى 
عمليــة اعتقالــه وأخبرتنــا بالتالــي:

“عنــد وصــول محمــد إلــى حاجــز المعــرة علــى األوتســتراد، أوقــف عناصــر الحاجــز، وطلبــوا هويتــه الشــخصية، 
ثــم اصطحبــوه إلــى أميــر الحاجــز وكان يســمى “أبــو رائــد”، وبعــد قليــل ســمعت صــراخ محمــد وأميــر الحاجــز 
علــى بعضهــم البعــض، ثــم أتــت ســيارة وزجــوا محمــد فيهــا وذهبــوا بــه، تبعتهــا ســيارة أخــرى وضعونــي فيهــا، 
ــة معــرة النعمــان وفــي  ــه فــي المحكمــة فــي مدين ــي إلــى منزلــي” قالــت مــروة إن عائلــة محمــد ســألت عن وأوصلون
مقــرات تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام دون نتيجــة، فيمــا حصلــت الحقــًا علــى معلومــات غيــر رســمية عــن وجــوده إمــا فــي 

ســجن العقــاب أو فــي الســجن المركــزي بمدينــة إدلــب، ولــم يتســنى لهــم حتــى اآلن التحقــق مــن ذلــك.

عاشرًا: ما ال يقل عن 108 حادثة استهدفت النساء من قبل هيئة 
تحرير الشام على خلفية عملهن وأنشطتهن:

تعانــي المــرأة الســورية فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام مــن التمييــز الســلبي تجاههــا بشــكل عــام، وتقييــد 
ــزداد معاناتهــا أضعافــًا  ــر، وت ــك بكثي ــة الحركــة واللبــاس أحــد جوانبهــا فقــط، لكــن االنتهــاكات بحقهــا تتعــدى ذل حري
مضاعفــة إذا كانــت عاملــة أو ترغــب أن تعمــل فــي الشــأن العــام، أو فــي منظمــات المجتمــع المدنــي أيــًا كانــت، إعامية، 
إغاثيــة، سياســية، وقــد وثقنــا تعــرض العديــد مــن النســاء اللواتــي انخرطــن فــي الشــأن العــام، للتضييــق والترهيــب 

لدفعهــن إلــى التخلــي عــن عملهــن، بمــا فــي ذلــك:

إرســال رســائل تهديــد بالقتــل أو الخطــف، االعتــداء عليهــن فــي أثنــاء عملهــن، اســتهداف مراكــز عملهــن، التضييــق 
وتهديــد أســرهن، الفصــل مــن الوظائــف أو الكيانــات المحليــة التــي حصلــن علــى عضويــة فيها، تلطيخ ســمعة النســاء 
العامــات فــي منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل تعميمــي، واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لهــذا الغــرض، 
توجيــه تهــم ملفقــة مــن أجــل اســتدعائهن إلــى القضــاء واحتجازهــن، إجبارهــن علــى توقيــع تعهــد بعــد اســتدعائهن إلــى 

القضــاء، بالتوقــف عــن نشــاطهن وعملهــن وبعــدم التصريــح عمــا تعرضــَن لــه فــي أثنــاء التحقيــق معهــن.
ــار العديــد مــن الســيدات إمــا علــى تــرك عملهــن  لقــد أدت هــذه االنتهــاكات إلــى تعــرض بعــض النســاء للقتــل، وإجب
ــدات والنــزوح والســفر نحــو مناطــق  وإيقــاف أنشــطتهن أو التقليــل والحــدِّ مــن أنشــطتهن، أو الهــروب مــن التهدي

أخــرى.

56  تواصلنا معها عبر الهاتف في 3/ آب/ 2019
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ســجلنا مــا ال يقــل عــن 108 حادثــة اســتهدفت النســاء فيهــا علــى خلفيــة عملهــن أو علــى خلفيــة معارضتهــن 
لممارســات هيئــة تحريــر الشــام، منــذ بدايــة عــام 2014 حتــى كانــون األول/ 2021، توزعــت الحــوادث بحســب طبيعتهــا 

ــي: علــى النحــو التال

االعتداء بالضرب أو إهانة الكرامة اإلنسانية: 31
استدعاء للتحقيق: 24
التهديد والترهيب: 22
إيقاف عن العمل: 18

التمييز على أساس الجنس: 13
 

وقــد الحظنــا أن حــوادث اســتهداف المــرأة علــى أســاس التمييــز الجنــدري قــد توجهــت بشــكل رئيــس ضــد الناشــطات 
اإلعاميــات خــال تأديتهــن عملهــن فــي تغطيــة حــوادث االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الهيئــة، إذ تــم إبعادهــن عــن منطقــة 

الحدث.
 

ونعتقــد أن العديــد مــن هــذه االنتهــاكات قــد وقعــت بحــق المــرأة الناشــطة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا؛ 
نظــرًا لدورهــا البــارز فــي مناهضــة سياســات هيئــة تحريــر الشــام، وقــد تجســد ذلــك بشــكل واضــح فــي المظاهــرات 
النســائية التــي قامــت النســاء بنتظيمهــا منــذ مطلــع عــام 2014 حتــى اآلن، وذلــك عقــب عمليــات االعتقــال الواســعة 

التــي قامــت بهــا الهيئــة ضــد أفــراد فــي فصائــل المعارضــة المســلحة.
 

https://drive.google.com/file/d/1JxzPdLPK0inMc38Fm0ORuVh3MbAZYYhZ/view
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الثاثــاء 17/ آب/ 2021 اعتــدت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى ســيدة بالضــرب؛ مــا تســبب لهــا بضــرر فــي 
أســنانها؛ وذلــك ألنهــا حاولــت منعهــم مــن اعتقــال نجلهــا، وقعــت الحادثــة فــي إطــار حملــة دهــم واعتقــال شــّنتها 
هيئــة تحريــر الشــام فــي مخيــم خيــر الشــام للنازحيــن الواقــع شــمال بلــدة كللــي بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وقــد 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنييــن، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. وقــد تزامنــت الحملة مع 

إطــاق نــار كثيــف مــن قبــل عناصــر الهيئــة واالعتــداء علــى مدنــي بالضــرب أيضــًا.

الســبت 6/ آذار/ 2021 اعتــدت عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام 
بريــف  الســحارة  بلــدة  فــي  مظاهــرة  فــي  خروجهــن  لــدى  نســاء  علــى 
محافظــة حلــب الغربــي، للمطالبــة بأبنائهــن “المنتســبين لحــزب التحريــر” 
ــر الشــام فــي 5/ آذار/ 2021 علــى إحــدى نقــاط  ــة تحري ــن اعتقلتهــم هيئ الذي

التفتيــش فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب.

مقاطع مصورة تظهر مظاهرة النساء في بلدة السحارة بريف محافظة حلب الغربي، واالعتداء على المظاهرة – 5/ آذار/ 2021

مقطع مصور يظهر السيدة التي تم االعتداء عليها بالضرب )أدى لكسر في 

أسنانها( بتاريخ 17/ آب/ 2021 من قبل عناصر هيئة تحرير الشام

صورة تظهر المدني والسيدة التي تم االعتداء عليها بالضرب )أدى لكسر في 

أسنانها( بتاريخ 17/ آب/ 2021 من قبل عناصر هيئة تحرير الشام

بيــان صــادر عــن إدارة منطقــة ســرمدا التابعــة 
خيــر  حادثــة مخيــم  عــن  الشــام  تحريــر  لهيئــة 

الشــام وتقديــم االعتــذار للســيدة

https://drive.google.com/file/d/1O26o0jhl7u9bK39chzh4CsEWh8slRnPO/view
https://drive.google.com/file/d/1bQ6b0fd-RjC-Y8mtpi123nhadOWNhTaw/view
https://drive.google.com/file/d/1P3D5BXJloUGDwKXoYDOQGjWRHMcNlXtE/view
https://drive.google.com/file/d/1PxYe02R8320vFmlB74v9Y4X82ynWibeS/view
https://drive.google.com/file/d/1yFWdkCWZm0-Kvg9rcJA9EWY0MERi9CPO/view
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الثاثــاء 9/ آذار/ 2021 قــام عناصــر فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي مدينــة إدلــب، بإغــاق مقــر معهد 
شــاين – Shine للتمكيــن االســتراتيجي، الكائــن فــي “فيــا” علــى أطــراف مدينــة إدلــب، بعــد فعاليــة نظمهــا المعهــد فــي 
اليــوم الدولــي للمــرأة 2021، علــى خلفيــة مداخلــة قدمتهــا مديــرة المعهــد المقيمــة فــي أمريــكا “رانيــا قيصــر” عن تمكين 
ــر فــرع ســوريا للتحقيــق والمثــول أمــام النائــب العــام  المــرأة وحقوقهــا، حيــث قامــت حكومــة اإلنقــاذ باســتدعاء مدي
التابــع لحكومــة اإلنقــاذ، وخــال التحقيــق تــم تهديــد الموظــف التابــع للمنظمــة بعــدم التصريــح عــن قــرار اإلغــاق ومــن 
ثــم اللحــاق بــه إلخــراج الطــاب والموظفيــن وأخــذ مفاتيــح كافــة وقالــوا: “إن هــذا الــكالم فيــه تحريــض المــرأة علــى 
ارتــكاب الفاحشــة ومخالفــة شــرع هللا”. ومعهــد شــاين منظمــة مرخصــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تعمــل 

فــي ســوريا منــذ عــام 2015، تقــدم خدمــات تعليميــة وإغاثيــة ومشــاريع تمكيــن مجتمعــي بريــف إدلــب.

 
مــن  المحليــة،  اإلعاميــة  المراكــز  إحــدى  لــدى  إســماعيل، مراســلة  والء 
أبنــاء مدينــة حلــب، طالبــة فــي كليــة الحقــوق – ســنة ثانيــة. فــي مطلــع آذار/ 
2020 تعرضــت للضــرب والشــتم بعبــارات نابيــة مــن قبــل عناصــر يتبعــون 
لهيئــة تحريــر الشــام، بينمــا كانــت تعمــل علــى التغطيــة اإلعاميــة إلحــدى 
التظاهــرات بالقــرب مــن معبــر بــاب الهــوى علــى الحــدود الســورية - التركيــة 

شــمال مدينــة إدلــب، الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع والء57  وأخبرتنــا: “كانــت المظاهــرة بالقــرب مــن معبــر بــاب الهــوى 
علــى الحــدود الســورية – التركيــة احتجاجــًا علــى العمليــات العســكرية التــي شــنتها روســيا وقــوات النظــام علــى 
ــاء تغطيتــي اإلعالميــة  ــر أمــام النازحيــن الفاريــن مــن جحيــم القصــف، وفــي أثن إدلــب، وللمطالبــة بفتــح المعاب
للتظاهــرة، تعــرض لــي عــدد مــن عناصــر هيئــة تحريــر الشــام باالعتــداء لفظيــًا بعبــارات نابيــة؛ بحجــة أّن التصويــر 
ممنــوع، وقامــوا بمصــادرة هاتفــي الشــخصي ومعداتــي اإلعالميــة وهــي )كاميــرا وســتاند(، وتوجيــه الــكالم 
المســيء لــي ولزوجــي، وكانــت العبــارات مــن قبيــل: )حشــم زوجتــك، االختــالط مــع الذكــور حــرام(، وبعــد تدخــل 

عشــرات المتظاهريــن ومنعهــم مــن اعتقالــي، أعــاد عناصــر الهيئــة هاتفــي ومعداتــي”.
 

ســيدرا العبــدو58 ، ناشــطة إعاميــة، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، تــم اســتدعاؤها مــن قبــل النيابــة العامــة التابعــة لحكومــة 
اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي 17/ تمــوز/ 2020 علــى خلفيــة تصويرهــا تقريــرًا مــع مجموعــة مــن النســاء فــي 
مدينــة إدلــب حــول تمثيــل النســاء فــي المؤسســات التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ، تقــول ســيدرا: “لقــد كانــت مفاجــأة لــي 
ــة مــع وزارة العــدل فــي حكومــة اإلنقــاذ، أننــي  عندمــا أخبرنــي أحــد زمالئــي اإلعالمييــن، الــذي تربطــه عالقــة قوي
مطلوبــة إلــى النيابــة العامــة فــي مدينــة إدلــب، وعندمــا ذهبــت تــم التحقيــق معــي عــن محتــوى التقريــر وتصويــري 
لنســاء، وعــن الجهــة التــي أعمــل لصالحهــا، وعــن عملــي اإلعالمــي بشــكل عــام، ثــم وقعــت علــى تعهــد بحــذف 
المقاطــع التــي صورتهــا وعــدم التدخــل فــي عمــل حكومــة اإلنقــاذ، إضافــة إلــى أنه يتوجــب علي إبالغهــم وحصولي 
ــر النيابــة العامــة عــن  علــى موافقــة قبــل عملــي علــى أي تقريــر عــن الهيئــة” أضافــت ســيدرا أنهــا ال تعلــم مــن أخب
عملهــا، وأنهــا منــذ ذلــك الحيــن ال تقــوم بتصويــر تقاريــر مــع النســاء تجنبــًا أليــة مشــكات قــد تواجههــا باســتثناء 

الحــاالت اإلنســانية التــي تحتــاج إلــى دعــم إغاثــي وتســليط الضــوء عليهــا. 

لمعهــد  التنفيذيــة  المديــرة  مــن  صــادر  بيــان 
شــاين – Shine رانيــا قيصــر حــول إغــالق المعهد

57  تواصلنا معها عبر الهاتف في 22/ آذار/ 2021

58  تواصلنا معها عبر الهاتف في 21/ كانون الثاني/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1BvzI4mVa0fBeSLY_sMDWrF6BvsV8u8NG/view
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النصرة حتى اآلن

أحد عشر: االستنتاجات القانونية والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
إن هيئــة تحريــر الشــام طــرف عســكري أساســي مــن أطــراف النــزاع المســلح الداخلــي فــي ســوريا، ويتوجــب عليهــا 	 

أن تلتــزم بالقواعــد العرفيــة للقانــون الدولــي اإلنســاني، كمــا أنهــا ســيطرت علــى مناطــق واســعة منــذ تأسيســها 
حتــى اآلن، ويتوجــب عليهــا كقــوة مســيطرة ذات هيكليــة وكيــان سياســي أن تلتــزم بمبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنســان59 .
انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام فــي العديــد مــن عمليــات القصــف مبــادئ التمييــز والتناســب، وتســببت بعــض 	 

الهجمــات فــي وقــوع خســائر ماديــة وبشــرية، وتشــكل الهجمــات العشــوائية علــى المناطــق المأهولــة بالســكان 
ــي اإلنســاني60 . انتهــاكًا فظيعــًا للقانــون الدول

ارتكبــت هيئــة تحريــر الشــام انتهــاكات واســعة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بحــق األهالــي فــي المناطــق 	 
الخاضعــة لســيطرتها عبــر عمليــات الخطــف واالحتجــاز التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب، وعبــر األحــكام 
الجائــرة الصــادرة عــن محاكــم ال ترقــى بــأي حــال مــن األحــوال إلــى القواعــد األساســية للمحاكمــات العادلــة، وقــد 

أظهــر التقريــر هيمنتهــا المطلقــة علــى الشــرطة والقضــاء.
وثقنــا العديــد مــن الحــاالت التــي قتلــت فيهــا الهيئــة مختفيــن قســريًا لديهــا، لكنهــا لــم تخطــر أهاليهــم إال بعــد 	 

مــرور ســنوات؛ ممــا يؤكــد لدينــا أن هــذا التأخيــر مقصــود بهــدف زيــادة معانــاة أهالــي المختفيــن قســريًا وإذاللهــم 
وابتزازهــم ماديــًا.

ــر 	  ــرأي والتعبي ــة ال أدت عمليــات االحتجــاز التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب والتضييــق علــى المــرأة وحري
إلــى نــزوح وهــروب العديــد مــن النشــطاء واألهالــي نحــو مناطــق أخــرى خــارج ســيطرتها؛ أو محاولــة طلــب اللجــوء، 

ونؤكــد أن المناطــق التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام غيــر آمنــة لعــودة النازحيــن أو الاجئيــن.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

ــر الشــام ونشــر 	  ــز قــوة هيئــة تحري عــدم التأخيــر بإنجــاز حــل النــزاع فــي ســوريا ألن ذلــك ســوف يســاهم فــي تعزي
ــج عــن اســتمرار االســتبداد وانتهــاكات حقــوق اإلنســان. الفكــر المتطــرف النات

دعــم المجتمعــات والمنظمــات المحليــة التــي تســاهم فــي نشــر الوعــي الدينــي والسياســي القائــم علــى احتــرام 	 
حقــوق اإلنســان.

اتخــاذ خطــوات جديــة إلنهــاء النــزاع فــي ســوريا بمــا فــي ذلــك وضــع جــدول زمني صــارم لعمليــة االنتقال السياســي 	 
وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن 2254، كونهــا مــا زالــت تــراوح مكانهــا منــذ بيــان جنيــف واحــد حزيــران/2012 حتى اآلن.

إن بقــاء النظــام الســوري المتــورط فــي جرائــم ضــد اإلنســانية هــو أحــد أبــرز أســباب انتشــار الفكــر الدينــي المتطرف، 	 
وأحــد أهــم النقــاط التــي تبنــي عليهــا التنظيمــات المتطرفــة ســرديتها التــي تســتند إلــى الظلــم الهائــل الــذي أصــاب 

ماييــن الســوريين مــن النظام الســوري.
بــذل المزيــد مــن المــوارد وخطــط التنيمــة والوظائــف مــن أجــل اســتقطاب المنضميــن إلى التنظيمــات المتطرفة 	 

ماديــًا ومعنويــًا وتوعويًا.
تصنيف المنظمات الشيعية المتطرفة على قوائم اإلرهاب على غرار هيئة تحرير الشام وعدم التمييز بينهما.	 

60  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 11،

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule11 

59  اللجنة الدولية للصليب األحمر، البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقيات جينيف، المادة 1، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule11
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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النصرة حتى اآلن

إلى هيئة تحرير الشام:
ال يكفــي مجــرد اإلعــان اللفظــي عــن االنفــكاك عــن تنظيــم القاعــدة، إن لــم يتــم احتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان 	 

ــا ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات جميعهــا، والتعهــد بعــدم تكرارهــا. وتعويــض الضحاي
إيقــاف عمليــات االحتجــاز التعســفي/ اإلخفــاء القســري، التعذيــب، واإلفــراج الفــوري عــن جميــع المحتجزيــن، 	 

والكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًا وإيقــاف الماحقــات وتعويــض عائــات الضحايــا.
التوقف عن سياسة التمييز ضد المرأة وبشكل خاص النساء العامات في الشأن العام.	 
السماح بحرية التعبير عن الرأي والتوقف عن ماحقة النشطاء اإلعاميين والمتظاهرين.	 
إعطاء القضاء استقااًل تامًا.	 

إلى المجتمع الدولي والدول المؤثرة:
دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي الحيويــة فــي مناطــق الشــمال الســوري، التــي تقــف فــي وجــه التَّنظيمــات 	 

المتطرفــة عبــر نشــر الوعــي وتقديــم الخدمــات.
دعــم تشــكيل جهــاز شــرطة محليــة قــوي ومتماســك للدفــاع عــن األهالــي مــن حــاالت الخطــف واالعتــداءات؛ مــا 	 

ُيمهــد لحالــة مــن االســتقرار واألمــان النســبي.
تصنيــف المنظمــات المتطرفــة الشــيعية اإليرانيــة والعراقيــة وغيرهــا، والمدعومــة مــن دولــة إيــران بشــكل علنــي، 	 

علــى قوائــم اإلرهــاب، واســتهدافها والتضييــق عليهــا جنبــًا إلــى جنــب مــع التنظيمــات اإلســامية المتشــددة. 
الدفع باتجاه إنهاء النزاع السوري والضغط لتسريع عملية االنتقال السياسي نحو الديمقراطية واالستقرار.	 
إلى لجنة التحقيق الدولية: 	 
التحقيق في الحوادث الواردة في هذا التقرير ومحاولة تضمينها في تقرير اللجنة القادم.	 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية الدولية:
رصــد انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام، وانعــكاس ذلــك علــى معانــاة المدنييــن، وخطــورة إهمــال النزاع الســوري دون 	 

حــل ألكثــر مــن عشــرة ســنوات، وتقديــم توصيــات فاعلــة إلــى المجتمــع الدولــي فــي هــذا الشــأن.

شكر وتضامن

كل التضامــن مــع الضحايــا وذويهــم وكل الشــكر والتقديــر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن والمحاميــن الذيــن لــوال 
ــر علــى هــذا النحــو. جهودهــم لمــا خــرج هــذا التقري
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