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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  150ﺑﻠﺪا ً وإﻗﻠﻴﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ "اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"
وﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺑﺤﺎث وﺣﻤﻼت وأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ
وﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠ ٌﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.
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ٌ
ﻣﻠﺨﺺ
"ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ وﻗﺮأت ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﺟﻬﺰة أﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ،واﻋﺘﻘﺪت أﻧﻨﻲ
ﺳﻮف أﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮﻧﻲ أﻗﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻟﻜﻦ اﺗﻀﺢ
ﻟﻲ أﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻣﻮرﺳﺖ
ﺑﺤﻘﻲ ﻧﻔﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة".
"إبراهيم" الذي يقول إنه قد تم اختطافه عىل أيدي عنارص جبهة النرصة يف .2015

كان للنزاع الدائر يف سوريا تبعاته املدمرة عىل املدنيني .وكانت قوات أمن النظام مسؤولة عن ارتكاب غالبية
االنتهاكات بما يف ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وعرضت عرشات اآلالف لالحتجاز التعسفي والتعذيب
وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة واالختفاء القرسي .وساهمت االنتهاكات التي ترتكبها الجماعات املسلحة من
غري الدولة يف تفاقم معاناة املدنيني ،حيث ارتكبت الجماعات املسلحة املعارضة انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني
الدويل بما يف ذلك ارتكاب االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة .وال زالت العدالة بعيدة املنال حتى الساعة
بالنسبة ملئات آالف الضحايا ال سيما مع عدم محاسبة الحكومة السورية أو الجماعات املسلحة عىل ما ترتكبه من
جرائم.
ولعل األوضاع يف محافظتي حلب وإدلب تكون حالة دراسية تنطوي عىل الكثري من املعلومات التي تسلط الضوء
عىل واقع األمور .وظلت االحتجاجات املؤيدة لإلصالح التي اندلعت أوائل  2011يف سوريا تكرب من حيث الحجم
ووترية تكرارها ،فردت الحكومة باالعتداء عىل املحتجني باستخدام الرصاص الحي .وتشكلت باملحصلة خالل عام
 2012جماعات مسلحة يف حلب وإدلب بهدف دحر القوات الحكومية .وتمكن بعض هذه الجماعات التي تكون
معظمها من مواطنني سوريني باملجمل من السيطرة عىل مناطق شاسعة من مدينة حلب ومحافظة إدلب واملناطق
ً
مدعومة
املحيطة بهما ما بني عامي  2012و ،2015ونجحت يف االحتفاظ بسيطرتها عىل تلك املناطق حتى اليوم
من حكومات قطر والسعودية وتركيا والواليات املتحدة .وبغية توطيد أركان سيطرتها تلك ،حرصت تلك
الجماعات عىل تشكيل مؤسسات إدارية وشبه قضائية ،واحتفى سكان املحافظتني بادئ األمر بانتهاء حكم النظام
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يف تلك املناطق وحداهم األمل بأن تفرض الجماعات املسلحة سيادة القانون فيها ،ولكن رسعان ما تبددت تلك
اآلمال مع قيام الجماعات املنظمة ببسط سيطرتها عن طريق السالح وتفرض النظام عىل طريقتها الخاصة.
وأجرت منظمة العفو الدولية بحوثا ً تتعلق بمزاعم ارتكاب انتهاكات من لدن خمس جماعات مسلحة تبسط
سيطرتها عىل مناطق من حلب وإدلب ما بني عامي منذ  2012وخصوصا ً الجبهة الشامية وحركة نور الدين
زنكي والفرقة  16يف حلب التي انضمت جميعها إىل ائتالف "فتح حلب" للجماعات املسلحة يف  2015وجبهة
النرصة وحركة أحرار الشام اإلسالمية يف إدلب اللتان انضمتا إىل ائتالف جيش الفتح املكون من الجماعات املسلحة
يف وقت الحق من العام نفسه.
ويوثق التقرير الحايل تفاصيل  24حالة اختطاف نفذتها جماعات املعارضة املسلحة يف محافظتي حلب وإدلب
خالل الفرتة ما بني عام  2012و .2016وشملت قائمة الضحايا أحد عمال اإلغاثة و 11ناشطا ً يف مجال حقوق
اإلنسان يظهر أنه قد تم استهدافهم جراء انتقادهم هذه الجماعات املسلحة ،باإلضافة إىل عدد من افراد األقليات
الذين تم اختطافهم ال ليشء سوى العتبارات تتعلق بدياناتهم أو قومياتهم .كما ضمت قائمة الضحايا أفرادا
وأطفاال ً اتُهموا بالتعاطف مع الحكومة السورية أو تزويدها باملعلومات أو التعاطف مع التنظيم املسلح الذي يطلق
عىل نفسه اسم الدولة اإلسالمية.
ويظهر أن عدد حاالت اختطاف الصحفيني واملحامني والناشطني قد ازداد منذ عام  2014ال سيما يف ضوء ما
أظهرته الجماعات املسلحة وخصوصا جبهة النرصة من عدم تسامح تجاه حرية التعبري عن الرأي أو االحتجاجات
يف املناطق الواقعة تحت سيطرتها .وقال الناشط سعيد من إدلب ملنظمة العفو الدولية ما ييل:
"حالت الرضبات الجوية التي تشنها قوات الحكومة عىل إدلب دون قيامنا باالحتجاج .ووجدنا يف اتفاق
وقف إطالق النار )الذي دخل حيز التنفيذ يف  27فرباير /شباط  (2016فرصة سانحة لالحتجاجُ ،
ورسرنا
أيما رسور بتمكننا من الهتاف باألناشيد الثورية مجددا ً ولكننا لم نتوقع أبدا ً أن تقوم جبهة النرصة
بقمع املحتجني .واستمر االحتجاج قرابة الساعة قبل أن يقوم مقاتلو جبهة النرصة بتفريق املحتجني
وتمزيق أعالم الثورة واعتقال خمسة ناشطني لم نعلم مكان تواجدهم عىل مدار أكثر من  24ساعة".
وأخربنا ضحايا خمس من حاالت االختطاف ،وهم أربعة ناشطني إعالميني وسياسيني وأحد عمال اإلغاثة اإلنسانية
أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة أثناء احتجازهم لدى جبهة النرصة أو حركة نور
الدين زنكي كنوع من العقاب لهم أو من أجل إجبارهم عىل التوقيع عىل إفادات تحتوي عىل اعرتافاتهم .ويظهر أن
أساليب التعذيب التي وصفها الضحايا تشبه بشكل مقلق تلك املستخدمة لدى أجهزة النظام ال سيما استخدام
أسلوب الشبح الذي يُجرب فيه الضحية عىل اتخاذ وضعية مجهدة للجسم ،وتتضمن تعليقه مقيدا من يديه بخطاف
يف السقف مدة ساعات ،وكذلك استخدام أسلوب الدوالب التي يُجرب الشخص فيه عىل الدخول يف دوالب ويداه
مقيدتان باألصفاد أو خلف ظهرة قبل أن ينهال عليه جالدوه بالرضب .كما تلقت منظمة العفو الدولية ادعاءات
من ناشطني ومحامني تشري إىل ارتكاب جماعات أخرى لحاالت اختطاف يف حلب وإدلب ،ولكن لم تتمكن املنظمة
من التحقق من مصداقية هذه املزاعم بشكل مستقل.
كما جاهر محامون تعرضوا لالختطاف أو التهديد به يف حلب بما يُرتكب من تعذيب يف أماكن الحجز وانتقدوا
"املحاكم" التي تديرها الجماعات املسلحة التي سبق لها ،وأن استحدثتها لتكون بمثابة "نظام عدالة مؤقت" يف
األحياء واملدن والبلدات التي استولت عليها يف محافظتي حلب وإدلب .وطبقت هذه الجماعات فهمها الخاص بها

رقم الوثيقةMDE 24/4227/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية يوليو/تموز 2016

"لقد كان التعذيب عقابا يل"مع
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب بسوريا

7

لألحكام الرشعية التي تنظم كافة مناحي الحياة العامة والخاصة وقامت بتعيني القضاة عىل الرغم من أن معظمهم
يفتقر للخربة العملية يف مجال تطبيق أحكام الرشيعة .ولجأت بعض هذه الجماعات يف إدلب من قبيل جبهة
النرصة وحركة أحرار الشام إىل التشدد يف تفسريها ألحكام الرشيعة وفرضت تدابري عقابية عىل مرتكبي املخالفات.
وعموماً ،تطبق "املحاكم" التي تديرها الجماعات املسلحة نصوص وأحكام وإجراءات القانون العربي املوحد
)لألحكام الجزائية( ،وهو عبارة عن مجموعة من القوانني املستندة إىل أحكام الرشيعة سبق لجامعة الدول العربية
وأن أقرتها ما بني عامي  1988و 1996دون أن يُصار إىل تطبيقها يف أي بلد عربي حتى اندلعت االنتفاضة
السورية .وتتضمن العقوبات التي ينص القانون العربي املوحد لإلجراءات الجنائية عقوبات بدنية من قبيل الرجم
وقطع اليد والجلد يف جرائم الحدود.
وال زالت منظمة العفو الدولية تتلقى منذ عام  2014عددا ً من االدعاءات التي تزعم قيام جبهة النرصة وحركات
أحرار الشام واملحاكم التابعة لهما بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة يف حلب وإدلب .وتشمل قائمة
األشخاص الذين تم إعدامهم بإجراءات موجزة مدنيني وأرسى من قوات النظام املسلحة وعنارص من ميليشيا
الشبيحة املوالية للنظام وأشخاصا يُزعم أنهم "متسللون" ،ومقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية ومقاتلني من الجماعات
املتناحرة األخرى التي تعارض الحكومة السورية .وقامت الجماعات املسلحة يف بعض الحاالت بتنفيذ عمليات
إعدام بإجراءات موجزة أمام العامة.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع ثالثة من سكان مدينة حلب ،وقالوا إنهم شاهدوا تنفيذ إعدامات
بإجراءات موجزة رميا ً بالرصاص بحق أربعة من عنارص قوات الحكومة السورية والشبيحة عىل أيدي الجبهة
الشامية خالل عامي  2014و .2015وأخرب أحد سكان حلب منظمة العفو الدولية بما ييل:
"شاهدت تنفيذ حكم اإلعدام بإجراءات موجزة بحق اثنني من عنارص الشبيحة اللذين ألقت الجبهة
الشامية القبض عليهما ،وتم تنفيذ الحكم أمام مستشفى الشفاء يف مدينة حلب يف يومني مختلفني
خالل عام  ،2015حيث قامت الجبهة الشامية بتالوة قرار اإلعدام عىل املأل قبل أن يطلق عنارصها النار
عليهما بالبندقية .وتُركت الجثتان ملقاتني لبضع ساعات يف الشارع كي يراهما الجميع".
وبما أن سوريا هي إحدى الدول األطراف باتفاقيات جنيف لعام  ،1949فال بد من التنويه بأن املادة  3املشرتكة
بني االتفاقيات األربع التي تنطبق عىل جميع أطراف النزاع املسلح غري الدويل كالنزاع الدائر يف سوريا حاليا ً وكونها
تشكل متن القانون الدويل العريف تنص عىل حظر "القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب،
واملعاملة املهينة والحاطة بالكرامة ،وأخذ الرهائن ،وإصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة
أمام محكمة مشكلة تشكيال ً قانونيا ً" .وتشكل االنتهاكات من قبيل تعذيب املحتجزين أو إعدامهم بدون محاكمة
سواء أكانوا مدنيني أو مقاتلني أرسى أو من يُطلق عليهم باملتسللني جرائم حرب.
ويستند التقرير الحايل إىل البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية يف الفرتة ما بني ديسمرب /كانون األول 2015
ومايو /أيار  .2016ولم يتمكن باحثو املنظمة من زيارة محافظتي حلب وإدلب منذ العام  2013جراء تدهور
األوضاع األمنية فيهما .واض ُ
طرت املنظمة باملحصلة إىل إجراء مقابالت يف تركيا خالل شهري ديسمرب /كانون
األول  2015وفرباير /شباط  ،2016وأجرت مقابالت هاتفية عن بعد أو عرب الفضاء االفرتايض عرب اإلنرتنت.
وأجرى باحثو منظمة العفو الدولية ما مجموعه  47مقابلة شملت  12فردا ً وقعوا ضحايا لالختطاف والحجز قبل
أن يُصار إىل إخالء سبيلهم الحقاً ،وأفراد عائالت  11ضحية أخرى من ضحايا االختطاف وثالثة من سكان مدينة
حلب قالوا إنهم شاهدوا تنفيذ عمليات قتل مدنيني وأرسى القوات املسلحة السورية وأجهزة األمن وعنارص ميليشيا
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الشبيحة املوالية للنظام باإلضافة إىل من يُتهموا بأنهم من املتسللني .كما عاينت منظمة العفو الدولية مواد مصورة
ورشائط فيديو وبيانات عامة تنرشها الجماعات املسلحة ،وقامت بمطابقتها مع تفاصيل إفادات الشهود ومحتوى
التقارير اإلعالمية وغريها من التقارير.
وسلمت منظمة العفو الدولية يف يونيو /حزيران  2016رسائل إىل ممثيل ائتاليف "فتح حلب" و"جيش الفتح"
بغية إحاطتهما بالنتائج األولية لبحوث املنظمة وطلب الحصول عىل تعليقاتهما بشأن املزاعم املتعلقة بارتكاب
الجماعات املسلحة التي تعمل تحت راية االئتالفني انتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدويل .ورد ممثلو ائتالف
فتح حلب وحركة أحرار الشام التي تعمل تحت لواء جيش الفتح بما يشري إىل رغبتهم يف التواصل مع منظمة العفو
الدولية بشأن الشواغل التي يثريها التقرير ،وهو التوجه الذي لقي ترحيبا ً من املنظمة .ولكن لم تزود أي من هذه
الجماعات املسلحة املنظمة بأجوبة عىل االدعاءات الواردة يف رسالة منظمة العفو الدولية وممارسات تلك الجماعات
ولم ترد عىل األسئلة املتعلقة بمراكز الحجز التي تديرها هذه الجماعات.
وعىل الصعيد الدويل ،فلقد اتسم التقدم املحرز عىل صعيد توفري الحماية للمدنيني من النزاع يف سوريا بكونه بطيئا ً
عىل نحو مؤلم .واعتمد مجلس األمن يف فرباير /شباط  2015القرار رقم  2139والذي يطالب جميع أطراف النزاع
بوقف ممارسات االحتجاز القرسي والخطف واالختطاف واالختفاء القرسي .وذ ّكر القرار جميع أطراف النزاع
بواجباتها املرتتبة عليها وفق أحكام القانون اإلنساني الدويل والقاضية بتوفري الحماية للمدنيني الذين ال يشاركون
يف األعمال العدائية .ولكن لم يحدد القرار الصادر عن مجلس األمن أية عقوبة تُفرض بحق الجهات التي ال تمتثل
لبنوده ،ثم اعتمد املجلس بعد عام تقريبا القرار رقم  2254الذي يقر خارطة طريق لعملية السالم ويساند األمم
املتحدة من خالل تيسري إجراء املحادثات بني الحكومة السورية وقوات املعارضة.
ويف فرباير /شباط  ،2016أرشف املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن سوريا ،ستيفان دي مستورا،
عىل تيسري إجراء املحادثات بني الحكومة السورية وممثلني عن املعارضة يف جنيف .أعلن ما ال يقل عن  35جماعة
مسلحة بما فيها بعض من الجماعات التي تنشط تحت مظلة ائتالف الفتح من قبيل الفرقة  16عن اعرتافها
بالقرار  2254كخارطة طريق لعملية السالم يف سوريا وأعلنت عن دعمها ملحادثات السالم يف جنيف .وأرسلت
حركة أحرار الشام اإلسالمية وغريها من الجماعات مندوبني عنها للمشاركة يف محادثات جنيف التي توقفت منذ
إبريل /نيسان  .2016ومن املتوقع عند استئنافها أن يُطلب من جماعات املعارضة املسلحة أن تلعب دورا ً رئيسيا ً
يف وقف النزاع ومستقبل العملية االنتقالية السياسية .وإذا أرادت الجماعات أن تحظى بثقة الناس الذين يقطنون
يف املناطق الخاضعة لسيطرتها ،فال بد لها وللمجتمع الدويل ،وخصوصا ً الحكومات التي تقدم الدعم لها ماليا
وسياسيا ،أن تتصدى ملا ترتكبه من انتهاكات دون مزيد تأخري.
وتطلب منظمة العفو الدولية من جماعات املعارضة املسلحة يف حلب وإدلب وغريها من الجماعات الناشطة يف باقي
مناطق البالد أن تدين علنا ً جميع انتهاكات حقوق اإلنسان وخروقات القانون اإلنساني الدويل ،واإلفراج فورا ً ودون
رشوط عن جميع األشخاص املحتجزين ال لشئ سوى ملا يحملونه من آراء سياسية أو العتبارات تتعلق بديانتهم أو
قومياتهم ،والسماح بإجراء تفتيش دويل مستقل ملراكز الحجز التابعة لها .كما تحث املنظمة أعضاء الفريق الدويل
لدعم سوريا عىل الضغط عىل الجماعات املسلحة كي تمتثل ألحكام قوانني الحرب ،والتوقف فورا عن نقل األسلحة
والذخائر وغري ذلك من املعدات العسكرية بما يف ذلك أشكال الدعم اللوجستي واملايل للجماعات املسلحة املتورطة يف
ارتكاب جرائم حرب وغري ذلك من االنتهاكات الخطرية .وينبغي عىل روسيا والواليات املتحدة يف ضوء قيادتهما
املشرتكة للمفاوضات التي تتم بوساطة أممية أن يعطيا األولوية للتصدي ملمارسات االختطاف واالحتجاز التعسفي
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والتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة التي ترتكبها الجماعات املسلحة وقوات الحكومية السورية
والتعامل مع حاالت االختفاء القرسي التي ترتكبها الدولة أيضا ً.
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ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
يستند التقرير الحايل إىل البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية خالل الفرتة ما بني ديسمرب /كانون األول
 2015ومايو /أيار  .2016وركزت هذه البحوث عىل االنتهاكات التي ارتكبتها الجماعات املسلحة من غري الدولة
التي تسيطر عىل مساحات شاسعة من األرايض يف سوريا منذ عام  .2012وتتضمن الجماعات التي يغطيها
التقرير تلك التي انضمت إىل "ائتالف فتح حلب" و"ائتالف جيش الفتح" يف إدلب يف .2015
ولم يتمكن باحثو منظمة العفو الدولية من زيارة محافظتي حلب وإدلب منذ عام  2013جراء تدهور األوضاع
األمنية فيهما ،ما اضطر املنظمة إىل إجراء املقابالت عرب الهاتف أو من خالل برمجيات االتصال عرب الشبكة مثل
سكايب ،وتواصلت عرب الربيد اإللكرتوني مع طائفة من األفراد واملنظمات داخل سوريا .وأجرت املنظمة عالوة عىل
ذلك مقابالت شخصية يف ديسمرب /كانون األول  2015وفرباير /شباط  2016مع سكان فروا من حلب وإدلب،
وأصبحوا الجئني اآلن يف تركيا .وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع  47شخصا ً باملجمل بينهم  14شخصا ً
تعرضوا لالختطاف واالحتجاز قبل أن يتم إخالء سبيلهم الحقاً ،وأفراد عائالت  10أشخاص آخرين وقعوا ضحايا
لالختطاف ،وأربعة من سكان محافظة حلب قالوا إنهم شاهدوا تنفيذ عمليات قتل مدنيني أو أرسى من قوات
الحكومة السورية أو عنارص ميليشيا الشبيحة املوالية لها أو األشخاص الذين يُزعم أنهم من "املتسللني".
ويستند التقرير إىل املعلومات املستقاة من املقابالت التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع سبعة صحفيني و11
ناشطا ً إعالمياً ،وخمسة محامني ،واثنتني من املنظمات املحلية املعنية برصد االنتهاكات ،ومثلهما من املنظمات
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان يف سياق سلوك الجماعات املسلحة وترصفاتها يف حلب وإدلب.
وقررت منظمة العفو الدولية عدم ذكر أسماء أصحاب الحاالت التي يوردها التقرير الحايل ،وغري ذلك من التفاصيل
التي قد تكشف النقاب عن هوية الذين تمت مقابلتهم مثل مكان وتاريخ االحتجاز واملهنة ،وذلك بناء عىل طلبهم
نظرا ً لخشيتهم من تعرض أفراد عائالتهم لخطر االنتقام منهم عىل أيدي الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب ،إذا تم
الكشف عن هوياتهم .ولم تدرج املنظمة التفاصيل املتعلقة بنحو  11حالة أخرى متعلقة باالنتهاكات التي ترتكبها
الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب تم شمولها بالبحوث التي أجرتها املنظمة ،حيث أعرب أصحاب هذه الحاالت عن
عدم رغبتهم يف نرش إفاداتهم التي أطلعوا منظمة العفو الدولية عليها عىل صعيد محنة تعرضهم لالختطاف
والتعذيب عىل أيدي الجماعات املسلحة ،وذلك خوفا ً من انتقام هذه األخرية منهم.
وعاينت منظمة العفو الدولية ضمن جهودها البحثية املتعلقة بإعداد التقرير الحايل مواد مصورة ورشائط فيديو
وبيانات عامة نرشتها الجماعات املسلحة عرب الشبكة ،وقامت بمطابقة محتوياتها مع تفاصيل إفادات الشهود
والتقارير اإلعالمية ،وغري ذلك من التقارير الصادرة .كما راجعت منظمة العفو الدولية تقارير صادرة عن اللجنة
الدولية املستقلة التي فوضتها األمم املتحدة بالتحقيق يف األحداث يف الجمهورية العربية السورية ،واملنظمات
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان واملنظمات املحلية املعنية برصد االنتهاكات ،واملقاالت اإلعالمية والتعليقات املنشورة
عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وسلمت منظمة العفو الدولية رسالتني ،يف 13يونيو /حزيران  ،2016إىل ممثلني عن ائتاليف "فتح حلب" و"جيش
الفتح" بغية اطالعهما عىل النتائج األولية لبحوث املنظمة وطلب الحصول عىل تعليقات من طرفهما بشأن املزاعم
املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساني الدويل التي ترتكبها الجماعات املسلحة التي تعمل تحت لواء االئتالفني.
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وطلبت املنظمة يف الرسالتني الحصول عىل معلومات مفصلة عن مراكز الحجز التي يديرها أعضاء االئتالفني،
وطبيعة التدابري املتخذة لتبيان الحقائق املتعلقة بمزاعم ارتكاب التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة،
وضمان عزل الجناة من مناصبهم.
ويف  23يونيو /حزيران  ،2016أرسلت "حركة أحرار الشام" التي تعمل تحت "لواء جيش الفتح" برد قالت فيه
إنها "راجعت املسائل الحرجة واملزاعم املثرية للقلق" التي وردت يف رسالة منظمة العفو الدولية ،وأعربت الحركة
عن "اهتمامها بعقد اجتماع مع املنظمة لتوضيح هذه املسائل" .وأوضحت أن "جيش الفتح" ،من وجهة نظرها،
ً
منوهة بأنه عبارة عن "ائتالف من الجماعات والكيانات املنفصلة التي تمتلك
"ليس منظمة واحدة متجانسة"
سياسات ومرافق وقيادات مختلفة" .ودفعت الحركة بالقول إن االئتالف عبارة عن "غرفة عمليات عسكرية
تحتفظ بالحد األدنى من التنسيق التكتيكي ،األمر الذي يزيد من صعوبة اإلجابة نيابة عن االئتالف ككل" .ولكن لم
تزودنا حركة أحرار الشام بأجوبة حول املزاعم املحددة التي وردت يف رسالة منظمة العفو الدولية بشأن
ممارساتها ،ولم ترد أيضا ً عىل األسئلة املتعلقة بمراكز االحتجاز التي تديرها الحركة .وأما "جبهة النرصة"،
بوصفها الجماعة املسلحة األخرى تحت "لواء ائتالف جيش الفتح" ،فلم ترد عىل بواعث القلق التي أثارتها منظمة
العفو الدولية يف رسالتها املوجهة إىل االئتالف ،ولم يصلنا منها يشء حتى ساعة طباعة التقرير الحايل.
ويف  25يونيو /حزيران  ،2016رد املكتب السيايس "الئتالف فتح حلب" عىل رسالة منظمة العفو الدولية قائال ً إنه
"يرفض رفضا ً قاطعا ً القبول من حيث املبدأ بوقوع انتهاكات حقوق اإلنسان" ،ومضيفا ً أن االئتالف ملتزم
"بالحرية والكرامة والعدالة" .ووجه االئتالف دعوة إىل منظمة العفو الدولية كي ترسل وفدا ً لزيارته وإجراء
تحقيق مشرتك معهم أو مع جهات مراقبة محلية يف املزاعم املتعلقة "ببعض التجاوزات هنا وهناك" والتي تعتقد
أنها تستند إىل "رواية مصدر واحد" أو "إفادات تم إمالئها عىل الشهود" .وعرب االئتالف عن التزامه بمحاسبة
الجناة إذا ثبتت صحة تلك املزاعم ،ولكن لم يرد القائمون عىل االئتالف عىل املزاعم املحددة الواردة يف رسالة منظمة
العفو الدولية ،ولم يوفروا إجابات عىل باقي األسئلة التفصيلية الواردة فيها.
وتتابع منظمة العفو الدولية األمر مع "ائتالف فتح حلب" و"حركة أحرار الشام" بغية التصدي لبواعث القلق
التي يثريها التقرير ،وسوف تنرش أية معلومات تتمخض عنها تلك النقاشات املتعلقة ببواعث القلق تلك .وال يمكن
ملنظمة العفو الدولية أن تقوم أبدا ً بإجراء تحقيق مشرتك مع جماعة مسلحة للوقوف عىل ممارسات عنارصها
املزعومة ،ولكن تود املنظمة أن تزور املناطق التي تسيطر الجماعات عليها عندما تسمح الظروف األمنية بذلك.
وتعرب منظمة العفو الدولية عن عميق امتنانها للمنظمات املحلية والناشطني وسكان محافظتي حلب وإدلب
الحاليني والسابقني لتعاونهم جميعا ً يف جهود إعداد التقرير الحايل .وتخص املنظمة بالشكر جميع ضحايا
االنتهاكات الذين وافقوا عىل إطالعنا عىل تفاصيل تجاربهم.
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 .1ﺧﻠﻔﻴﺔ
 1.1ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ وإدﻟﺐ
يف مارس /آذار  ،2011اندلعت املظاهرات السلمية املعارضة لحكم الرئيس بشار األسد يف سوريا ،ووصلت بحلول
إبريل/نيسان  2011إىل محافظتي حلب وإدلب شمال البالد 1،وردت قوات الحكومة السورية عليها باستخدام
الرصاص الحي 2ضد املتظاهرين عقب تزايد حجم ووترية املظاهرات املعارضة للحكومة يف املحافظتني.
واندلعت الصدامات املسلحة يف محافظة إدلب بني قوات الحكومة السورية وعنارص نحو  30جماعة مسلحة منذ
أوائل العام  ،2012وانتهت يف  ،2015بعد أن خرست قوات النظام سيطرتها عىل املحافظة .3ويف يوليو /تموز
 ،2012أصبح معرب باب الهوى الواقع عىل الحدود مع تركيا املعرب الحدودي األول الذي تستويل عليه الجماعات
املسلحة 4.ومع أواخر العام  ،2014وقعت معظم مناطق محافظة إدلب خارج املدينة تحت سيطرة طائفة متنوعة
1أسامة ،أو "أول احتجاج يف معرة النعمان بمحافظة إدلب 25 ،مارس /آذار  "2011تاريخ النرش 30 :مايو /أيار 2012
)(https://www.youtube.com/watch?v=ggw07Do0fCw؛ تمت زيارة الرابط بتاريخ  10مايو /أيار 2016؛
تنسيقية حي الشعار "اول احتجاج بحي الشعار يف حلب داخل مسجد نور الشهداء يف  "2011 2 25تاريخ النرش 28 :يناير/
كانون الثاني ( https://www.youtube.com/watch?v=wPKSHGK-_eo) 2013؛ تاريخ زيارة الرابط 10 :مايو/
ايار .2016
2صحيفة الغارديان "االنتفاضة الدامية يف سوريا :الوفيات املبلغ عنها خالل عام  13 "2011ديسمرب /كانون األول 2011
) ،( http://www.theguardian.com/world/datablog/2011/dec/13/syria-un-5000-deathsتاريخ زيارة
الرابط 10 :مايو /أيار 2016؛ تقرير منظمة العفو الدولية "قمع شامل :تطهري املعارضة يف حلب" )رقم الوثيقة: MDE :
 ( 24/061/2011أغسطس /آب  ،2012الرابط:
 https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/061/2012/en/؛ حبيبة حرة " 18+فقط :إصابة محتج
سوري برصاصة يف رأسه عقب استخدام النظام الرصاص الحي ضد املحتجني السلميني  "11-6-8تاريخ النرش 20 :إبريل/
نيسان  (, https://www.youtube.com/watch?v=kdFu_yHL3qI) 2012تاريخ زيارة الرابط 10 :مايو /أيار
.2016
 3وتشمل هذه الجماعات "الجيش السوري الحر" ،لواء شهداء سوريا"" ،حركة أحرار الشام"" ،صقور سوريا"" ،املجلس
الثوري لجرس الشغور "و"جبهة النرصة" ،و "لواء أحفاد الرسول" و"لواء أبو ذر األنصاري" ،و"لواء اإليمان" ،و"لواء درع
الحق" ،و" لواء درع العصني"" ،لواء التوحيد" ،ومجموعة تطلق عىل نفسها "الدولة اإلسالمية" .انظر ،عىل سبيل املثال،
محمد الرفاعي" ،إدلب جرس الثغور تعلن بدء االتحاد ومعركة اإلخالص" ،نرشت يف  15ديسمرب/كانون األول ،2016
) https://www.youtube.com/watch?v=v9hKfK9D2wQتمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار (2016؛ بي بي يس،
"توجيه إىل املتمردين السوريني" 13 ،ديسمرب/كانون األول http://www.bbc.co.uk/news/world-middle- ،2013
) east-24403003تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار 2016؛ اللواء محمد مجاهد الزيات" ،هيمنة اإلسالميني؟ خريطة
جماعات املعارضة املسلحة يف سوريا" 8 ،يناير/كانون الثاني  ،2014املركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية ،القاهرة،
) http://bit.ly/1WSpO0wتمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار  ،(2016ساسا بوست" ،خريطة الجماعات املسلحة يف
سوريا :من يقاتل من؟ وبدعم من؟" 1 ،إبريل/نيسان http://www.sasapost.com/armed-groups-in-syria ،2016
)تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار .(2016
4سكاي نيوز عربية "الجيش السوري الحر يسيطر عىل املعرب الحدودي مع العراق وتركيا"  19يوليو /تموز 2012
) (http://bit.ly/1szEjsZبتاريخ  9مايو /أيار .2016
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من الجماعات املسلحة املعارضة للحكومة السورية ،ويشمل ذلك بلدات معرة النعمان وخربة الجوز وخان شيخون
ورساقب وأريحا وجرس الشغور ومطار تفتناز العسكري 5.وردت قوات النظام عىل تقدم الجماعات املسلحة
بقصف مدفعي وجوي كثيف طال املناطق الواقعة تحت سيطرة املعارضة ،بما يف ذلك شن هجمات عشوائية
ومبارشة عىل املدنيني موقعة املئات من القتىل والجرحى بينهم .ويف  24مارس /آذار  ،2015أعلنت ثمان جماعات
مسلحة عن تشكيل "ائتالف جيش الفتح" أو غرفة العمليات املشرتكة بغية تنسيق الهجمات فيما بينها .وشن
االئتالف بعد أربعة أيام هجوما ً عىل قوات الحكومة السورية ونجح يف االستيالء عىل مدينة إدلب 6.وبحلول
ديسمرب /كانون األول  ،2015أصبحت معظم مناطق محافظة إدلب خاضعة لسيطرة "جيش الفتح" حتى اليوم
باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا املحارصتني ،واللتان تقطنهما غالبية من الشيعة ،وآثرتا االستمرار يف ظل حكم
النظام بدال ً من الخضوع لحكم الجماعات املسلحة السنية التي تسيطر عىل املناطق املحيطة بهما وال تزال حتى
7
اآلن.
كما تعرض املدنيون يف محافظة حلب الواقعة إىل الرشق من إدلب للكثري من الهجمات العشوائية ،بما يف ذلك
القصف الجوي واملدفعي وباستخدام قذائف الهاون ،وذلك عىل إثر اندالع صدامات عنيفة بني قوات النظام
والجماعات املسلحة يف فرباير /شباط  8.2012وبحلول يوليو /تموز ،من العام نفسه ،سقطت املناطق الشمالية
من محافظة حلب يف قبضة الجماعات املسلحة ،بما يف ذلك معرب باب السالم الحدودي مع تركيا 9.وقامت 12
جماعة مسلحة بعد شهرين باإلعالن عن توحدها تحت مسمى املجلس العسكري الثوري يف حلب بهدف تنسيق
هجماتها عىل قوات النظام السوري 10.وبسط املجلس سيطرته بحلول أواخر  2012عىل القسم الغربي من
5وكالة األنباء الفرنسية "سوريا بحاجة إىل قوات إضافية عقب استيالء الثوار عىل إدلب وفق ما أفادت به إحدى املنظمات غري
الحكومية"  10أكتوبر /ترشين األول 2012
)http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/55206/World/Region/Syria-sends-extra-
 (troops-after-rebels-seize-Idleb-.aspxتاريخ زيارة الرابط 9 :مايو /أيار 2016؛ الجزيرة "أكرب مناطق ريف إدلب
تقع يف قبضة الثوار"  ،نرش ف  3أكتوبر/ترشين األول 2012
) ((https://www.youtube.com/watch?v=SbaH_oYjS4oتمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار  .(2016صحيفة
االتحاد "املعارضة السورية تبسط سيطرتها عىل قرية قريبة من إدلب"  7أكتوبر/ترشين األول , 2012
http://www.alittihad.ae/details.php?id=96718&yتمت زيارة املوقع يف  9مايو/أيار  2016؛ قناة اآلن "عرض
املناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر" تاريخ النرش 27 :نوفمرب /ترشين الثاني 2012
)) (https://www.youtube.com/watch?v=I9zxKLMPSewتمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار (2016
6شبكة شام نيوز "إدلب :تحرير املنطقة األمنية وإعالن مدينة إدلب محررة بالكامل"  28مارس /آذار 2015
)( https://www.youtube.com/watch?v=JzjLLyzowgg؛ تاريخ زيارة الرابط 9 :مايو /أيار .2016
 7قناة العربية " وقوع إدلب تحت سيطرة املعارضة السورية بالكامل تقريبا ً" 28 ،يوليو/تموز ،2015
) ،(accessed on 10 May 2016) (http://bit.ly/1RsGRxMتوماس جوسيلني "وقوع القاعدة الجوية التابعة للنظام
يف إدلب بيد جبهة النرصة وحلفائها" 9سبتمرب/أيلول  ،2015ذا لونغ وور جورنال،
) /http://www.longwarjournal.org/archives/2015/09تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار .(2016
8وكالة األنباء السورية "اكتشاف أنفاق لتهريب األسلحة وتفجري منازل عىل أيدي اإلرهابيني يف حمص ...واستشهاد عقيد
ومالزم و 3عنارص من الجيش يف حلب"  14فرباير /شباط 2012
)
https://web.archive.org/web/20120218052122/http://sana.sy/eng/337/2012/02/14/400598.
.( htm
9قناة الجزيرة "الجيش السوري الحر يسيطر عىل معرب باب السالم"  22يوليو /تموز http://bit.ly/1WliTfH) 2012
(.
10محمد سعد "بيان يعلن عن إنشاء املجلس العسكري الثوري يف محافظة حلب"  10سبتمرب /أيلول 2012
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محافظة حلب واألجزاء الرشقية والشمالية من مدينة حلب 11،األمر الذي عزز من عزلة القسم الغربي من املدينة
الذي تسيطر قوات النظام عليه والتي شنت بدورها عدة هجمات ما بني عامي  2013و 2015دون أن يتغري
الوضع القائم .وأُعلن يف  26إبريل /نيسان  2015عن قيام سبع جماعات مسلحة بتشكيل ائتالف فتح حلب ليحل
محل املجلس العسكري الثوري يف حلب بغية دحر قوات الدولة السورية إىل خارج املدينة .ويف فرباير /شباط
 ،2016تمكنت قوات الحكومة السورية مدعومة بقصف الطريان الرويس من تحقيق بعض التقدم وبسط سيطرتها
عىل جزء من محافظة حلب ،وكرس الحصار املفروض ،منذ عام  ،2012عىل بلدتي نبل والزهراء حيث تقطنهما
غالبية من الشيعة كما هي الحال يف كفريا والفوعة 12.وباملحصلة ،هددت قوات النظام بتطويق املناطق التي
تسيطر عليها املعارضة يف شمال مدينة حلب دون أن تتمكن من قطع طرق اإلمداد القادمة من تركيا إىل مدينة
حلب .وال زالت الكثري من مناطق محافظة حلب تخضع لسيطرة "ائتالف فتح حلب" ،عىل الرغم من التقدم الذي
أحرزته قوات النظام السوري.

فتح حلب

13

يتكون ائتالف فتح حلب من نحو  31جماعة مسلحة تعمل عىل تنسيق هجماتها ضد قوات الحكومة السورية،
وتنظيم "الدولة اإلسالمية" ،وقوات الحماية الشعبية يف محافظة حلب 14 .ويركز التقرير الحايل عىل الجماعات
الثالث التالية املنضوية تحت لواء هذا االئتالف:
الجبهة الشامية
أنشأت كتائب التوحيد الجبهة الشامية بتاريخ  25ديسمرب /كانون األول  2014بهدف تنسيق العمليات العسكرية
التي تشنها بالتعاون مع جماعات أخرى تنشط يف حلب من قبيل "حركة نور الدين زنكي" ضد قوات النظام
15
السوري وتنظيم "الدولة اإلسالمية" ،ومن أجل حرص تخزين السالح يف جهة مركزية داخل محافظة حلب.
).( https://www.youtube.com/watch?v=Bp2NvZ5_gv4&feature=youtu.be
11جيفري بولينغ "جماعات الثوار يف محافظة حلب الشمالية"  29أغسطس /آب  2012معهد دراسات الحرب
)
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_RebelGroupsNorthernAleppo
" ( .pdfمقاتلون إسالميون يستولون عىل قاعدة للجيش بالتزامن مع تحقيق الثوار ملكاسب يف حلب"  16ديسمرب /كانون
األول  ،2012صحيفة االندبندنت )http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/islamist-
(fighters-take-army-base-as-rebel-forces-make-gains-in-aleppo-8421110.html
12تقرير منظمة العفو الدولية "القوات السورية والروسية تستهدف املستشفيات ضمن اسرتاتيجتها الحربية"  3مارس /آذار
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-) 2016
.( targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/.
 13يشتهر االئتالف باسم "فتح حلب" عموما ً.
 14أبو آدم الحلبي" ،جماعات جديدة تنضم إىل غرفة عمليات فتح حلب 14 ،مايو/أيار  ،2015رساج برس،
) bit.ly/1WliQAK//تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار (2016
 15أحمد الحلبي "بيان إعالن قيام الجبهة الشامية" تم نرشه بتاريخ  25ديسمرب /كانون األول 2014
;)https://www.youtube.com/watch?v=9LXKK77JF74&feature=youtu.be (accessed on 11 May 2016
؛ جينيفر كافاريال وجينيفيف كاساغراندي "مراكز القوى يف املعارضة السورية املسلحة" مارس /آذار  ،2016معهد دراسات
الحرب
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ويقود الجبهة حاليا ً حسام ياسني  16وتسيطر عىل أجزاء من مدينة حلب وغريها من مناطق املحافظة وترشف عىل
إدارة معرب باب السالم الحدودي مع تركيا.
حركة نور الدين زنكي
تأسست "حركة نور الدين زنكي" بمسماها األصيل "حركة نور الدين زنكي اإلسالمية" عىل يد املواطن السوري
توفيق شهاب الدين يف حلب أواخر العام  17 ،2011والذي أكد بصفته قائدا ً لها عىل أن الحركة مستقلة عن
"االئتالف الوطني لقوى الثورة" واملعارضة السورية وجناحها العسكري "الجيش السوري الحر" 18 .وتحكم
"حركة نور الدين زنكي" مناطق من مدينة حلب وقرية القاسمية يف القسم الغربي من محافظة حلب.
"الفرقة "16
تأسست "الفرقة  "16يف سبتمرب /أيلول  ،2013وتتكون من ثالث جماعات مسلحة منفصلة هي "كتيبة شهداء
بدر" و"كتيبة األسود الثورية" و"كتيبة شهداء املصطفى" 19 .وتسيطر "الفرقة  "16عىل أحياء األرشفية وسكن
20
الشبابي والخالدية وبني زيد وطريق كاستيلو يف مدينة حلب .ويقود "الفرقة  "16حاليا ً العقيد حسن رجوب .

"جيش الفتح"

21

يتكون "ائتالف جيش الفتح" مما ال يقل عن ست جماعات مسلحة تنسق فيما بينها الهجمات عىل قوات
الحكومة السورية وتنظيم "الدولة اإلسالمية" يف محافظة إدلب 22 .ويركز التقرير الحايل عىل الجماعتني التاليتني
)
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrian%20Armed%20Opposition%20Powe
( rbrokers_0.pdf؛ عارف حاج يوسف "خارطة الجماعات املسلحة يف حلب"  6مارس /آذار  ،2016صحيفة الجمهورية
)( http://aljumhuriya.net/33255؛ )تمت زيارة املوقع يف  11مايو /أيار 2016
 16آرا نيوز "الجبهة الشامية تعني قائدا ً جديدا ً استعدادا ملعركة حلب" ‘ 19بريل /نيسان ،2016
)) ( http://bit.ly/2920Fyaتمت زيارة املوقع يف  29يونيو/حزيران (2016
 17الدرر الشامية "عودة شهاب الدين قائدا جديدا ً لحركة نور الدين زنكي"  16إبريل /نيسان 2016
) (.( http://eldorar.com/node/97028تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار 2016
 18كتيبة نور الدين زنكي "مقابلة مع توفيق شهاب الدين عىل قناة الجزيرة"  14مارس /آذار 2014
) https://www.youtube.com/watch?v=eeOY8z1YFiYتمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار (2016
 19عارف حاج يوسف "خارطة الجماعات املسلحة يف حلب"  6مارس/آذار  ،2015صحيفة الجمهورية
) (http://aljumhuriya.net/33255تاريخ زيارة الرابط 11 :مايو /أيار .2016
 20املدن "قيادات الجيش السوري الحر يف املدن :سوف نستعيد األرايض الواقعة شمال حلب"  16فرباير /شباط 2016
).( http://bit.ly/299Lwug
 21يعرف كذلك بجيش الفتح.
 22عربي " 21جيش الفتح يعود مجددا وانضمام الحزب الرتكستاني له"  2مايو /أيار 2016
) ( http://bit.ly/1XUUaP2؛ زيتون "تشكيلة جديدة لجيش الفتح باستثناء جند األقىص"  2مايو /أيار 2016
).( http://www.zaitonmag.com/?p=13096
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" 16لقد كان التعذيب عقابا يل"
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب بسوريا
من هذه الجماعات الست املنضوية تحت لواء االئتالف:
"جبهة النرصة"
يف أوائل  ،2012أُنشئت جبهة النرصة عىل يد القيادي السابق يف "تنظيم القاعدة" يف العراق ،أبو بكر البغدادي،
الذي يتزعم تنظيم "الدولة اإلسالمية" حاليا ً .وال زال السوري أبو محمد الجوالني يقود الجبهة منذ أن عينه أبو
بكر البغدادي يف هذا املنصب أوائل العام  23 .2012وأعلن زعيم القاعدة أيمن الظواهري يف يونيو /حزيران 2013
أن "جبهة النرصة" تُعد فرعا ً "لتنظيم القاعدة" يف سوريا وأدان إعالن قيام "تنظيم الدولة اإلسالمية" يف العراق
والشام )داعش( الذي أطلق عىل نفسه اسم "الدولة اإلسالمية" الحقا ً 24 .وأعلنت "جبهة النرصة" مسؤولياتها عن
أوىل هجماتها االنتحارية بتاريخ  6يناير /كانون الثاني  2012عندما فجر أحد عنارصها نفسه يف العاصمة دمشق
موقعا ً  26قتيال ً 25 .ويشكل السوريون الغالبية العظمى من عنارص "جبهة النرصة" عىل النقيض من تنظيم
"الدولة اإلسالمية" 26 ،وسبق للجبهة وأن شاركت يف املعارك ضد قوات النظام والجماعات املسلحة املنافسة التي
تعارض النظام وقوات "الحماية الشعبية" يف محافظات إدلب وحلب وحمص ودمشق وريفها .وتمتلك الجبهة
تواجدا ً ملموسا ً يف مختلف مناطق محافظة إدلب.
"حركة أحرار الشام اإلسالمية"
تتكون "حركة أحرار الشام اإلسالمية" من ائتالف أربع جماعات مسلحة منفصلة وهي "كتائب أحرار الشام"
و"حركة الفجر اإلسالمية" و"التقدمي اإلسالمي" و"كتائب اإليمان" ،وتأسست أوائل العام  .2013وقاد الحركة
حسن عبود إىل أن تم اغتياله يف  27 ،2014وتتواجد الحركة حاليا ً يف إدلب وحلب ودمشق وحماه وهي منضمة لعدد
من غرف العمليات العسكرية املعنية بقتال قوات النظام وتنظيم "الدولة اإلسالمية" .ويقود الحركة حاليا ً أبو
 23بار كادي "إعالن قيام جبهة النرصة يف الرشق األدنى"  24يناير /كانون الثاني .(http://bit.ly/27Tu6Ik) 2012
)تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار .(2016
 24وكالة األنباء الفرنسية "الظواهري يحل فصيل القاعدة يف سوريا"  8نوفمرب /ترشين الثاني  ،2013غلوبال بوست
)http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131108/zawahiri-disbands-main-qaeda-
) .( faction-syria-0تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار 2016
 25روث شريلوك "داخل جبهة النرصة ،أكثر األجنحة تطرفا ً يف النزاع السوري"  2ديسمرب /كانون األول 2012؛ صحيفة
التلغراف )http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9716545/Inside-
) .(Jabhat-al-Nusra-the-most-extreme-wing-of-Syrias-struggle.htmlتمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار
.(2016
 26آرون لوند "من هم جنود الدولة اإلسالمية؟"  24أكتوبر /ترشين األول  2014مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل
) ،( http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=57021املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب "جبهة النرصة"
) .( https://www.nctc.gov/site/groups/al_nusrah_front.html) 2016تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار
.(2016
 27جامعة ستانفورد "خارطة التنظيمات العسكرية :أحرار الشام" نوفمرب /ترشين الثاني 2014
)) .(http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/523تمت زيارة املوقع يف
 11مايو/أيار .(2016
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28

أعلنت الواليات املتحدة يف أواسط العام  2013عن عزمها توفري الدعم العسكري للجماعات املسلحة التي تقاتل
قوات النظام السوري وتنظيم الدولة اإلسالمية 29.وعىل ذمة مقاالت صادرة عن مؤسسات بحثية وإعالمية يف أوائل
عام  ،2014فلقد قامت الواليات املتحدة وحلفاؤها وتحديدا ً فرنسا وقطر والسعودية وتركيا واإلمارات العربية
املتحدة واململكة املتحدة بتشكيل هيئة تنسيقية عُ رفت باسم "قيادة عمليات الشمال" )ويُشار إليها عموما باسمها
املخترص باللغة الرتكية موم 30.(MOM/ويظهر أن هذه الجهة التنسيقية مسؤولة بشكل رئييس عن تمحيص
31
الجماعات املسلحة وتنسيق عملية توريد املعادات وأسلحة املميتة وغري املميتة من قبيل الذخائر ورواتب املقاتلني.
ووفق ما افادت به تقارير إعالمية واثنان من املصادر املقربة من قياد االئتالف ،فلقد استلمت سبع جماعات من
أصل  31جماعة مسلحة يتكون االئتالف منها أسلحة ومعدات غري مميتة من )قيادة عمليات الشمال (MOM /بما
يف ذلك "الجبهة الشامية" ،و"الفرقة  32."16ويظهر أن "حركة نور الدين زنكي" قد تلقت هي األخرى دعما ً ماليا
وعسكريا من موم  33قبل أن يتوقف تمويلها يف سبتمرب /أيلول  2015عقب انضمامها لقوات "كتيبة مدينة حلب"
 28آرون لوند "أبو يحي الحموي :زعيم أحرار الشام الجديد"  12سبتمرب /أيلول  ،2015تعليق بشأن سوريا
)) .(http://www.joshualandis.com/blog/abu-yahia-al-hamawi-ahrar-al-shams-new-leader/تمت
زيارة املوقع يف  11مايو/أيار .(2016
 29بول لويس "سوف يحصل ثوار سوريا عىل أسلحة أمريكية عىل الرغم من قلق الكونغرس"  23يوليو /تموز 2013؛
صحيفة الغارديان )http://www.theguardian.com/world/2013/jul/23/syria-rebels-us-arms-
) .(shipments-congressتمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار .(2016
 30ديفيد إيغناشيوس "الحرب التي تخوضها الدول األجنبية بالوكالة يف سوريا تخلق الفوىض"  2أكتوبر /ترشين األول
 ،2014صحيفة الواشنطن بوست )https://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-foreign-
nations-proxy-war-creates-syrian-chaos/2014/10/02/061fb50c-4a7a-11e4-a046( 120a8a855cca_story.html؛آدم إينوتوس "فشل مهمة رسية لوكالة املخابرات املركزية بهدف تسليح ثوار سوريا" 26
يناير /كانون الثاني  ،2015صحيفة وول سرتيت جورنال )http://www.wsj.com/articles/covert-cia-mission-
( to-arm-syrian-rebels-goes-awry-1422329582؛ مجموعة األزمات الدولية "نهج جديد يف جنوب سوريا"
سبتمرب /ايلول 2015
)
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%
( 20Lebanon/Syria/163-new-approach-in-southern-syria.pdf؛ تشارلز ليسرت "ملاذا يخرس األسد الحرب" 5
مايو /أيار  ،2015معهد بروكنغز )http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/05/05-assad-
) :.( losing-syria-lister?cid=00900015020149101US0001-0507تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار .(2016
 31آدم إينوتوس "فشل مهمة رسية لوكالة املخابرات املركزية بهدف تسليح ثوار سوريا"  26يناير /كانون الثاني ،2015
صحيفة وول سرتيت جورنال )http://www.wsj.com/articles/covert-cia-mission-to-arm-syrian-rebels-
) ( goes-awry-1422329582تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار .(2016
 32كايل أورتون "إىل جانب من تقف أمريكا يف حلب؟"  6مايو /أيار , ) 2016
https://kyleorton1991.wordpress.com/2016/05/06/whose-side-is-america-on-in( aleppo/#more-2533؛ عارف حاج يوسف "خارطة الجماعات املسلحة يف حلب"  6مارس /آذار  ،2016صحيفة
الجمهورية )(http://aljumhuriya.net/33255؛ منهل باريش "منظمة العفو الدولية :ال مكان نلجأ إليه :النزوح
القرسي وهدم املنازل يف شمال سوريا"  30يناير /كانون الثاني  ،2016القدس العربي
)) .(http://www.alquds.co.uk/?p=474194تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار .(2016
 33عارف حاج يوسف "خارطة الجماعات املسلحة يف حلب"  6مارس /آذار  ،2016صحيفة الجمهورية
)) (http://aljumhuriya.net/33255تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار .(2016
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و"حركة الظاهر بيربس" التي اتُهمت بخطف اثنني من عمال اإلغاثة اإليطالينيُ 34.
وزعم أن "حركة نور الدين
زنكي" قد تلقت دعما ً ماليا وعسكريا من تركيا وقطر ،وغريها من دول الخليج ،كمكافأة لها عىل القتال ضد قوات
35
النظام إىل جانب "كتائب األنصار" و"جيش املجاهدين" منذ عام .2014
وتفيد تقارير إعالمية بأن كال من قطر والسعودية وتركيا قد قدمت دعما ً عسكريا وماليا للجماعات املسلحة
36
املنضوية تحت "لواء ائتالف فتح حلب".
اعتمد مجلس األمن يف  22فرباير /شباط  2014القرار رقم  2139الذي يطالب جميع أطراف النزاع بوقف
الهجمات عىل املدنيني واالستخدام العشوائي لألسلحة يف املناطق اآلهلة بالسكان ،وإنهاء ممارسات االحتجاز
التعسفي ،واالختطاف ،واالختفاء القرسي ،والتعذيب وغريه رضوب املعاملة السيئة ،ورفع الحصار عن املناطق
اآلهلة بالسكان والسماح بالدخول اآلمن والعاجل للمساعدات اإلنسانية 37.وذكر القرار جميع أطراف النزاع
بواجباتها املرتتبة عليها وفق أحام القانون اإلنسان الدويل والقاضية بضمان حماية املدنيني غري املشاركني يف
األعمال العدائية ،ولكنه لم يحدد العقوبات التي يجب أن تُفرض بحق الجهات التي ال تمتثل لبنوده ،ثم اعتمد
مجلس األمن بعد عام تقريبا ً القرار رقم  2254الذي يقر خارطة طريق لعملية السالم ،ويساند األمم املتحدة من
خالل تيسري إجراء املحادثات بني الحكومة السورية وقوات املعارضة 38.ويف فرباير /شباط  ،2016أرشف املبعوث
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن سوريا ،ستيفان دي مستورا ،عىل تيسري إجراء املحادثات بني الحكومة
السورية وممثلني عن املعارضة يف جنيف 39.وأعلن ما ال يقل عن  35جماعة مسلحة بما فيها بعض من الجماعات
 34حركة نور الدين زنكي "بيان اإلعالن عن اندماج حركة نور الدين زنكي مع كتائب مدينة حلب وحركة الظاهر بيربس" 16
سبتمرب /أيلول (, https://www.youtube.com/watch?v=rlrxKZMuP4g) 2015؛ منهل باريش "ثوار كتائب الشام
والجبهة الشامية يشكلون أكرب قوة يف حلب مه وصول تعداد قواتهما إىل  7000مقاتل"  30يناير /كانون الثاني ،2016
القدس العربي )) .( http://www.alquds.co.uk/?p=474194تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار .(2016
35عارف حاج يوسف "خارطة الجماعات املسلحة يف حلب"  6مارس /آذار  ،2016صحيفة الجمهورية
)(http://aljumhuriya.net/33255؛ آرون لوند "جيش املجاهدين يف حلب"  8إبريل /نيسان  ،2014تعليق بشأن
سوريا )) .(http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=55275تمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار
.(2016
36كيم سني غوبتا "تركيا والسعودية تثريان حفيظة الغرب بدعمهما ملتطرفني إسالميني سبق للواليات املتحدة وأن قامت
بقصفهم يف سوريا"  12مايو /أيار  ،2015صحيفة اإلندبندنت ) ,
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-arabia(shock-western-countries-by-supporting-anti-assad-jihadists-10242747.html؛ غاريث بورتر "حلفاء
الخليج وجيش الفتح"  28مايو /أيار  ،2015األهرام األسبوعي ) ,
http://weekly.ahram.org.eg/News/12392/21/Gulf-allies-and-%E2%80%98Army-of(Conquest%E2%80%99.aspx؛ غاريث بورتر "فشل أوباما يف التحرك بشأن الدعم الذي تقدمه قطر والسعودية إلحدى
الجماعات املنتسبة لتنظيم القاعدة"  23مايو /أيار  ،2015ميدل إيست آي
)http://www.middleeasteye.net/columns/obama-s-fail-saudi-qatari-aid-al-qaeda-affiliate-
) .( .( 1176814251تمت زيارة املوقع يف  10مايو/أيار .(2016
 37قرار مجلس األمن رقم  2139الصادر يف  22فرباير /شباط 2014
)) .( .( http://www.un.org/press/en/2014/sc11292.doc.htmتمت زيارة املوقع يف  15مايو/أيار .(2016
 38قرار مجلس األمن رقم  2254الصادر يف  18ديسمرب /كانون األول http://www.un. ) 2015
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3) .( CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdfتمت زيارة املوقع يف  12مايو/أيار .(2016
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التي تنشط تحت مظلة ائتالف الفتح من قبيل "الفرقة  "16عن اعرتافها بالقرار  2254كخارطة طريق لعملية
السالم يف سوريا ،وأعلنت عن دعمها ملحادثات السالم يف جنيف .وأرسلت "حركة أحرار الشام اإلسالمية" ،وغريها
من الجماعات ،مندوبني عنها للمشاركة يف محادثات جنيف التي توقفت منذ إبريل /نيسان .2016
وعالوة عىل بواعث القلق التي يورد التقرير الحايل تفاصيلها ،حرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيق انتهاكات
أخرى خطرية ألحكام القانون اإلنساني الدويل يف حلب ترتكبها الجماعات املسلحة املنضوية تحت "لواء ائتالف فتح
حلب" .وتتضمن هذه االنتهاكات شن هجمات خالل فرباير /شباط وإبريل /نيسان  2016شهدت قصفا ً مدفعيا ً
عشوائياً ،واستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع تسببت بمقتل أو إصابة نحو  800مدني يقطنون يف حي الشيخ
مقصود الخاضع لسيطرة وحدات الحماية الشعبية ) (YPGالجناح العسكري لإلدارة الذاتية املسيطرة عىل املناطق
ذات األغلبية الكردية يف شمال سوريا 40.ورحبت منظمة العفو الدولية بالبيان الصادر عن "ائتالف فتح حلب"
خالل مايو /أيار  2016والذي أكد فيه عىل التزام الجماعات املسلحة باحرتام القانون اإلنساني الدويل ،وأعلن
االئتالف فيه أيضا ً عن عزمه فتح تحقيق يف الهجمات املشار إليها ،ولكن لم يتم إطالع املنظمة عىل أية خطوات تم
41
اتخاذها بهذا الخصوص حتى اآلن.

 2.1اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى
دأبت منظمة العفو الدولية ،وغريها من املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان ،عىل التوسع يف توثيق االنتهاكات الخطرية
للقانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،التي
ارتكبتها خالل السنوات الخمس املاضية قوات الحكومة السورية يف الكثري من مناطق سوريا بما فيها منطقتي
حلب وإدلب .وتضمنت أشكال االنتهاكات تلك عمليات القصف الجوي واملدفعي العشوائية باستخدام أسلحة غري
موجهة ذات طاقة انفجارية كبرية من قبيل الرباميل املتفجرة ،وممارسات االحتجاز التعسفي الجماعية واالختفاء
القرسي والتعذيب املنهجي وغريه من رضوب املعاملة السيئة واإلعدامات خارج إطار القضاء وعمليات الحصار
43
املطولة املرضوبة عىل املناطق املدنية 42.ويُعتقد بأن اآلالف قد قضوا نحبهم يف الحجز.

39عكس السري "بيان صادر عن كربى الجماعات املسلحة يف سوريا بشأن حضور محادثات جنيف"  1فرباير /شباط 2016
)) .( http://bit.ly/22HabbSتمت زيارة املوقع يف  11مايو/أيار .(2016
 40تقرير منظمة العفو الدولية "سوريا :جماعات املعارضة املسلحة ترتكب جرائم حرب يف مدينة حلب"  13مايو /أيار
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/syria-armed-opposition-groups-) 2016
.( committing-war-crimes-in-aleppo-city/
 41انظر التعليقات املنشورة عرب موقع تويرت ) :
.( https://twitter.com/arabthomness/status/731864492527767552
 42انظر تقارير منظمة العفو الدولية "املوت يف كل مكان :جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان يف حلب" )رقم الوثيقة:
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-) (MDE 24/1370/2015
;(russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/؛ "القوات السورية والروسية تستهدف
املستشفيات ضمن اسرتاتيجتها العسكرية"  3مارس /آذار 2016
)(https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1370/2015/en؛ "ما بني السجن والقرب :حاالت
االختفاء القرسي يف سوريا" )رقم الوثيقةat ) (MDE 24/2579/2015 :
(https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/؛ "يمكنك أن ترى هياكل عظمية تسري
عىل قدميها يف مضايا :روايات مروعة لتفاصيل الحياة تحت الحصار يف سوريا"  8يناير /كانون الثاني 2014
)(https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/؛ تقرير منظمة هيومان رايتس

رقم الوثيقةMDE 24/4227/2016 :
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وقع قسم من الهجمات غري املرشوعة التي شنتها القوات املسلحة الروسية ،ووثقتها منظمة العفو الدولية يف
محافظتي حلب وإدلب خالل الفرتة ما بني  30سبتمرب /أيلول و 29نوفمرب /ترشين الثاني  ،2015وخلفت
عرشات القتىل والجرحى بني املدنيني .وجاءت هذه الهجمات عىل مناطق مدنية استُخدمت فيها أسلحة غري
مرشوعة من قبيل القنابل العنقودية واألسلحة غري املوجهة ،واستهدفت مناطق تقع يف محيط املستشفيات أيضا ً.
وخلصت منظمة العفو الدولية إىل أن تلك الهجمات شكلت انتهاكات خطرية ألحكام القانون اإلنساني الدويل ،وأنها
لربما ترقى إىل مصاف جرائم الحرب 44.ويف يناير /كانون الثاني  ،2016رفضت الحكومة الروسية نتائج تقرير
45
منظمة العفو الدولية ولكنها لم تربز أدلة تثبت عدم انتهاكها لقوانني الحرب.
ولقد حرصت منظمة العفو الدولية ،وغريها من املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان بما فيها لجنة التحقيق الخاصة
بسوريا ،عىل توثيق ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان عىل أيدي التنظيم الذي يطلق عىل نفسه اسم "الدولة
اإلسالمية" 46.وأصدرت لجنة التحقيق أكثر من بيان بخصوص حلب وإدلب خلصت فيها إىل أن مقاتيل تنظيم
"الدولة اإلسالمية" قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،بما يف ذلك تنفيذ حاالت االختطاف والتعذيب
والقتل بإجراءات موجزة بحق مدنيني ومقاتلني أرسى 47.ويف ديسمرب /كانون األول  ،2013أصدرت منظمة العفو
ووتش "موت من السماء :الرضبات الجوية املتعمدة والعشوائية عىل املدنيني" إبريل /نيسان 2013
)https://www.hrw.org/report/2013/04/10/death-skies/deliberate-and-indiscriminate-air-
( strikes-civilians؛ "ألوان التعذيب :االعتقاالت التعسفية والتعذيب واالختفاء القرسي يف سجون سوريا الرسية منذ
مارس /آذار  "2011يوليو /تموز https://www.hrw.org/report/2012/07/03/torture-) 2012
(archipelago/arbitrary-arrests-torture-and-enforced-disappearances-syrias؛ لجنة التحقيق الدولية
املستقلة الخاصة باألحداث يف الجمهورية العربية السورية "بعيدا ً عن األعني :الوفيات يف الحجز يف الجمهورية العربية
السورية" فرباير /شباط http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-) 2016
.( HRC-31-CRP1_en.pdf
 43تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "لو تكلم املوتى :الوفيات والتعذيب بالجملة يف منشآت الحجز يف سوريا" ديسمرب/
كانون األول https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-) 2015
.( and-torture-syrias-detention-facilities
 44تقرير منظمة العفو الدولية "لم تترضر األعيان املدنية :إزالة القناع عن بيان روسيا بشأن هجماتها يف سوريا" )رقم
الوثيقة ( :ديسمرب /كانون األول at ) 2015
.( https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/3113/2015/en
 45انظر تقرير منظمة العفو الدولية "العبارات املعتادة واالدعاءات امللفقة :ردود روسيا عىل بواعث القلق بشأن هجماتها يف
سوريا غري مقنعة"  29يناير /كانون الثاني 2016
).( https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/3296/2016/en/
 46انظر املفوض السامي لحقوق اإلنسان "لجنة التحقيق األممية :ضحايا سوريا يكشفون طريقة استخدام داعش للوحشية
واألدلجة بطريقة محسوبة"  14نوفمرب/ترشين الثاني 2014
)( http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15295&LangID=E؛
وتقرير منظمة العفو الدولية "عهد الخوف :انتهاكات داعش يف الحجز يف شمال سوريا" )رقم الوثيقةMDE :
 ( 24/063/2013ديسمرب /كانون األول 2013
).(https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/063/2013/en
 47انظر املفوض السامي لحقوق اإلنسان "لجنة التحقيق األممية :ضحايا سوريا يكشفون طريقة استخدام داعش للوحشية
واألدلجة بطريقة محسوبة"  14نوفمرب /ترشين الثاني 2014
)(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15295&LangID=E؛
لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باألحداث يف الجمهورية العربية السورية  ،مارس /آذار 2014
)
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/OralUpdate18March2014.pdf

رقم الوثيقةMDE 24/4227/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية يوليو/تموز 2016

"لقد كان التعذيب عقابا يل"مع
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب بسوريا

21

الدولية تقريرا ً وثقت فيه االنتهاكات الخطرية التي ارتكبها تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف شمال سوريا بما يف ذلك
ارتكابه عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي وتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة والقتل غري املرشوع ،والتي
48
يرقى البعض منها إىل مصاف جرائم الحرب.
ونرشت منظمة العفو الدولية ،يف أكتوبر /ترشين األول  ،2015نتائج بحوثها التي أظهرت أن اإلدارة الذاتية يف
مناطق الغالبية الكردية يف شمال سوريا وخصوصا ً قوات رشطتها وجناحها العسكري /قوات الحماية الشعبية ،قد
ارتكبت انتهاكات خطرية ألحكام القانون اإلنساني الدويل بما يف ذلك ارتكاب جرائم حرب ،وذلك من خالل تعمدها
تدمري منازل املدنيني وإجبارهم عىل النزوح قرسا ً 49.ووثقت املنظمة أيضا ً يف وقت سابق من العام قيام اإلدارة
الذاتية باحتجاز منتقديها السلميني واملدنيني بشكل تعسفي العتقادها بأنهم من املتعاطفني مع تنظيم "الدولة
اإلسالمية" أو انتمائهم له ،ووصلت فرتات احتجاز بعضهم دون تهمة أو محاكمة وحرمتهم من حقوقهم األساسية
50
املتعلقة باملحاكمات العادلة.

(؛ وتقرير نفس اللجنة "بعيدا ً عن األعني " فرباير /شباط 2016
).(http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf
 48تقرير منظمة العفو الدولية "عهد الخوف :انتهاكات داعش يف الحجز يف شمال سوريا" )رقم الوثيقةMDE :
 ( 24/063/2013ديسمرب /كانون األول 2013
).(https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/063/2013/en
 49تقرير منظمة العفو الدولية "ال مكان نذهب إليه :النزوح القرسي وتدمري املنازل يف شمال سوريا" )رقم الوثيقةMDE :
 ( 24/2503/2015أكتوبر /ترشين األول 2015
).(https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en
 50منظمة العفو الدولية "سوريا :االعتقاالت التعسفية واملحاكمات الجائرة تشوه جهود قوات الحماية الشعبية يف مكافحة
اإلرهاب"  7سبتمرب /أيلول https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/syria-abuses-) 2015
.( mar-pyd-fight-against-terrorism/
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 .2ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻄﺎف
يف ظل غياب سلطات الحكومة املحلية ،أضحت الجماعات املسلحة من غري الدولة هي الحاكم الفعيل لألحياء واملدن
والبلدات التي استولت عليها يف محافظتي حلب وإدلب .ووضعت هذه الجماعات يدها عىل املباني الحكومية من
قبيل البلديات واملحاكم وألغت القوانني املعمول بها من لدن الحكومة السورية ،وأسست ما بني عامي 2014
و ،2015مؤسسات إدارية واستحدثت األنظمة عدالة مؤقتة مكونة من محاكم ومكاتب ادعاء عام وشكلت قوات
رشطة ،وأنشأت مراكز حجز بهدف الحيلولة دون انهيار النظام االجتماعي عىل حد زعمها ،ثم طبقت تفسرياتها
الخاصة ألحكام الرشيعة بما يكفل تنظيم جميع مناحي الحياة العامة والخاصة وعينت القضاة ،وإن كان الكثري
منهم يفتقر للخربة يف تطبيق أحكام الرشيعة والتعامل معها .وقامت بعض الجماعات املسلحة يف إدلب من قبيل
جبهة النرصة و"حركة أحرار الشام اإلسالمية" بتطبيق تفسريها املتشدد ألحكام الرشيعة ،وفرضت تدابري عقابية
بحق املخالفني املزعومني.
وتذرعت الجماعات املسلحة بالحيلولة دون احتجاز املدنيني الذين لم يرتكبوا أي جرم كأحد األسباب وراء إنشاء
"املحاكم" يف حلب وإدلب .ولكن تشري الحاالت التي حرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيقها إىل أن الجماعات
املسلحة قد نفذت عمالت اختطاف وحرمان لألشخاص من حريتهم دون أي مسوغ قانوني حتى يف ظل النظام
شبه القضائي الذي تديره يف مناطقها.
ويغطي الفصل الحايل ،والذي يليه 24 ،حالة شهدت اختطاف مدنيني عىل أيدي جماعات مسلحة يف محافظتي
حلب وإدلب خالل الفرتة ما بني عامي  2012و .2016ويغطي الفصل الحايل تفاصيل  19حالة فيما يركز
الفصل الذي يليه عىل خمس حاالت أخرى وردت فيها مزاعم قيام الجماعات املسلحة بتعذيب الضحايا الذين تم
اختطافهم .وتشمل قائمة الجماعات املسلحة املتهمة بارتكاب عمليات االختطاف الواردة كال من "جبهة النرصة"
و"حركة أحرار الشام اإلسالمية" من "ائتالف جيش الفتح" و"الجبهة الشامية" ،و"حركة نور الدين زنكي"،
و"الفرقة  "16من "ائتالف فتح حلب" .وتتضمن قائمة ضحايا االختطاف يف هذه الحاالت  11ناشطا ً يف حقوق
اإلنسان يظهر أنه قد تم استهدافهم جراء انتقادهم لسلوك الجماعات املسلحة ،وأفرادا من أقليات تم اختطافهم ال
ليشء سوى العتبارات تتعلق بدايناتهم أو قومياتهم ،وافرادا ً بينهم أطفاالً ،وأحد عمال اإلغاثة اإلنسانية اتُهموا
بالتعاطف أو العمل مع الحكومة السورية وتنظيم "الدولة اإلسالمية" .كما تتضمن قائمة الضحايا امرأة واحدة
و 10رجال ً وثالثة صبية .ووفق املعلومات املتوفرة بحوزة منظمة العفو الدولية ،فلقد تم احتجاز ضحايا عمليات
االختطاف يف معظم الحاالت داخل منشآت حجز من قبيل مباني املصانع السابقة ومساكن ومزارع .واعتبارا من
 28يونيو /حزيران ،ال يزال  10مدنيني من بني  24مدنيا ً وثقت منظمة العفو الدولية تفاصيل اختطافهم يف عداد
املفقودين بينما تم إخالء سبيل  11شخصا ً تشملهم الحاالت التي وثقتها املنظمة.
وتلفت منظمة العفو الدولية النظر إىل أنها عىل اطالع بتفاصيل حاالت أفراد آخرين تلقوا تهديدات باالختطاف من
الجماعات املسلحة دون أن تنفذ تهديداتها تلك .وأجرت املنظمة مقابالت مع ثالثة صحفيني وناشطني إعالميني
واثنني من املحامني الذين قالوا إنهم تلقوا تهديدات باالختطاف من الجماعات املسلحة جراء ما يزاولونه من عمل.
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 1.2اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن واﻟﻨﺎﺷﻄﻮن اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن
أفادت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،بوصفها من املنظمات املحلية املعنية برصد االنتهاكات ،أن  367صحفيا ً
وناشطا ً إعالميا ً قد تعرضوا لالختطاف عىل أيدي الجماعات املسلحة يف محافظتي حلب وإدلب ،خالل الفرتة الواقعة
ما بني أوائل  2012ويونو /حزيران  .2016ومن املرجح أن يكون العدد الفعيل لحاالت االختطاف أكرب من عدد
الحاالت التي تم إبالغ منظمات الرصد املحلية ومنظمة العفو الدولية عنها ،وذلك خوفا ً من تعرض الضحايا
وعائالتهم لالنتقام يف حال اإلبالغ عن تلك الحاالت.
أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع ستة صحفيني وناشطني إعالميني أبلغوا عن تعرضهم لالختطاف
واالحتجاز عىل يد إحدى الجماعات املسلحة يف حلب أو إدلب قبل أن يتم إخالء سبيلهم الحقا ً وذلك خالل الفرتة ما
بني عامي  2014و .2016وقال خمسة من هؤالء أنه قد تم احتجازهم يف عهدة جبهة النرصة فيما قال سادسهم
أنه قد تم احتجازه يف مناسبتني بعهدة نور الدين زنكي ومن ثم يف عهدة الجبهة الشامية .ويرى هؤالء الستة أنه قد
تم اختطافهم واحتجازهم ال ليشء اقرتفوه سوى لقيامهم بالتعبري عن آرائهم عرب مواقع التواصل االجتماعي
والصحف املحلية ،وخصوصا ً جراء انتقادهم حكم جماعة مسلحة بعينها ،واإلبالغ عن املسائل التي تُعد غري مقبولة
لها سياسيا أو اجتماعيا ً .ويظهر أنه قد تم إخالء سبيل معظمهم عىل إثر الضغوط التي مورست عىل الجماعة
املسلحة التي كانت تختطفهم .وقال ثالثة من الضحايا الذين كانوا محتجزين لدى "جبهة النرصة" أنهم قد
تعرضوا للتعذيب )وهم الذين ترد تفاصيل حاالتهم يف الفصل التايل( .كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع
أحد أقارب ناشط إعالمي تم اختطافه من "حركة أحرار الشام" ،يف مارس /آذار  ،2016وال يزال يف عهدتها حتى
اآلن .وأخرب سبعة صحفيني وناشطني إعالميني آخرين منظمة العفو الدولية أنهم تلقوا تهديدات باالختطاف من
الجماعات املسلحة ،خالل الفرتة ما بني عامي  2014و.2016

اﺧﺘﻄﺎف اﻷﺷﺨﺎص ﻗﻤﻌﺎ ً ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي
وفق ما أفاد به املركز السوري للحريات الصحفية ،قامت "القوة التنفيذية التابعة لجيش الفتح" يف  7مارس /آذار
 2016باختطاف خمسة ناشطني إعالميني ،وإتالف آالت التصوير واملعدات التي كانت بحوزتهم أثناء مظاهرة
سلمية يف مدينة إدلب احتجاجا ً عىل االنتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية ،وملناشدة الجماعات املسلحة كي
تتوحد فيما بينها 51.وتفيد التقارير اإلعالمية أن "جبهة النرصة" اعتقلت الناشطني ألنهم حملوا علم "االئتالف
الوطني لقوى الثورة" واملعارضة السورية ،ورددوا األناشيد الثورية.
وأخرب "سعد" 52منظمة العفو الدولية بما ييل بوصفه أحد املحتجني يف تلك املظاهرة:
" حالت الرضبات الجوية التي تشنها قوات الحكومة عىل إدلب دون قيامنا باالحتجاج .ووجدنا يف اتفاق
وقف إطالق النار )الذي دخل حيز التنفيذ يف  27فرباير /شباط  (2016فرصة سانحة للتظاهرُ ،
ورسرنا
أيما رسور بتمكننا من الهتاف باألناشيد الثورية مجدداً ،ولكننا لم نتوقع أبدا ً أن تقوم جبهة النرصة
 51املركز السوري للحريات الصحفية "بيان بشأن االعتداء عىل الصحافة واحتجاز صحفيني يف إدلب"  8مارس /آذار 2016
).( http://bit.ly/1WsKbB7
 52تم إخفاء اسمه الحقيقي.
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بقمع املحتجني .واستمرت املظاهرة قرابة الساعة قبل أن يقوم مقاتلو جبهة النرصة بتفريق املحتجني
وتمزيق أعالم الثورة واعتقال خمسة ناشطني لم نعلم مكان تواجدهم عىل مدار أكثر من  24ساعة".53
وكان "مصطفى" 54أحد الناشطني الخمسة الذين اختطفتهم "جبهة النرصة" أثناء االحتجاج .وقال ملنظمة العفو
الدولية" :قاموا بتعصيب أعيننا وتم اقتيادنا إىل أحد املنازل وحبسونا يف غرفة جميعا ً ولم يسمحوا لنا بأن نتصل
مع أقاربنا .ولم يقوموا بإحالتنا إىل القايض ولم يكن سبب اختطافنا واضحا ً" .ويعتقد "مصطفى" وأصدقاؤه أنه
55
قد تم اإلفراج عنهم بعد يومني جراء الضغوط عىل الجبهة.
وداهم عنارص من "جبهة النرصة" مقر إذاعة راديو فرش 56يف كفرانبل شمال إدلب بتاريخ  10يناير /كانون
الثاني  2016واختطفوا اثنني من طاقمها وصادروا بعض املعدات ،وأتلفوا بعضها اآلخر 57.وقال شاهدان عىل
الواقعة ملنظمة العفو الدولية أن عنارص الجبهة قد داهموا مقر اإلذاعة عقب قيامها ببث موسيقى اعتُربت غري
مقبولة اجتماعيا ً ومسيئة لإلسالم .وأضاف الشهود بأن تلك كانت هي املرة الثانية التي تعتدي فيها "جبهة
النرصة" عىل مقر اإلذاعة.
وقال "عماد" 58أحد الشهود عىل االعتداء:
"داهم عدد من مقاتيل جبهة النرصة مكاتب اإلذاعة يف الساعة  7صباحا ً .وشاهدت سياراتهم التي
تحمل شعار الجبهة مطبوعا ً عىل أبوابها ،وقاموا بمصادرة وتدمري بعض املعدات ورشعوا بالرصاخ
قائلني إننا نبث موسيقى غري مالئمة عرب أثري اإلذاعة ،ولكن كنا نبث أغاني ثورية أو أغاني لفريوز.
واعتقلوا اثنني من املوظفني ،وظل مكان تواجدهم غري معروف طوال يومني ،وتم إخالء سبيلهم عقب
اعرتافهم بارتكاب الخطأ املنسوب إليهم .وداومنا عىل بث املوسيقى ولكن ليس بنفس القدر ،حيث
59
أصبحنا أكثر حذرا ً يف عملنا اآلن".

 53مقابلة هاتفية 25 ،إبريل /نيسان .2016
 54تم إخفاء اسمه الحقيقي
 55مقابلة عرب الهاتف 25 ،إبريل /نيسان .2016
 56راجع صفحة اإلذاعة عرب موقع فيسبوك
).(https://www.facebook.com/Radio.Fresh.90.00FM/?fref=photo
 57راديو نسيم سوريا "مقاتلون من جبهة النرصة يداهمون مقر إذاعة راديو فرش ومركز مزايا النسائي واملركز اإلعالمي يف
كفرانبل ويهينون الناشطني ويرضبونهم"  18يناير /كانون الثاني http://www.nasaem-) 2015
( syria.fm/moduls/pageitems/localpage.aspx?ProdId=299؛ صحيفة السفري "جبهة النرصة تعتقل ناشطني
ْ
إعالميني يف إدلب"  10يناير /كانون الثاني .2016
)
http://assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ChannelID=5&ArticleID=465943&ref=ArticleFoot
.(er
 58تم إخفاء اسمه الحقيقي.
 59مقابلة هاتفية 19 ،إبريل /نيسان .2016
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وتعرض الناشط اإلعالمي فايز داغم لالختطاف بتاريخ  22مارس /آذار  2016عىل يد "حركة أحرار الشام" يف
معرة النعمان الواقعة يف شمال محافظة إدلب .وأخرب أحد أقاربه منظمة العفو الدولية أنه قد تعرض لالختطاف
عقب انتقاده الجماعات املسلحة يف إدلب عىل صفحته يف موقع فيسبوك ،وأفاد أنه ال يزال محتجزا ً لدى "حركة
أحرار الشام" يف معرب باب الهوى الحدودي .وقال قريبه:
"زاد فايز يف األشهر القليلة املاضية من حدة انتقاده للجماعات املسلحة ،وخصوصا جيش الفتح .واتهم
الجماعات املسلحة بالفساد يف عملها يف مجال توفري املساعدات اإلنسانية .ولم نعلم بادئ األمر من هي
الجهة التي أخذته ،ولكن رسعان ما علمنا عن طريق شخص أُخيل سبيله مؤخرا ً من مركز الحجز يف باب
الهوى أن فايز محتجز هناك أيضا .ولم تسمح حركة أحرار الشام لعائلته بزيارته ،ورفضت اإلفصاح
60
عن سبب اعتقاله لديها".
وأخرب ناشطون يف حلب منظمة العفو الدولية أن الجماعات املسلحة التي وصفوها "باملعتدلة" من حيث أنها ال
تتشدد يف تطبيق أحكام الرشيعة عىل حد قولهم ،تسمح نوعا ً ما بدرجة محدودة من حرية التعبري عن الرأي طاملا
أحجم الناشطون عن انتقاد سلوكيات الجماعة علنا ً .وقال "لؤي" 61الناشط اإلعالمي الذي يبلغ عن انتهاكات
قوات النظام بشكل أسايس أن "حركة نور الدين زنكي" و"الجبهة الشامية" قد اختطفتاه يف مناسبتني مختلفتني
خالل  2015لقيامه بانتقادهما .وروى ملنظمة العفو الدولية تفاصيل محنته تلك قائال ً:
"أصبحت ناشطا ً إعالميا ً منذ أربع سنوات ،وكرست كل وقتي لتوثيق االنتهاكات ،وال يمكنني أن أشيح
ببرصي عن الحكم الظالم لبعض الجماعات املسلحة أو أسكت عن قضايا مثل الفساد .وقمت بالتعبري
عن رأي بشأن اثنتني من الجماعات عىل موقع فيسبوك ،فكانت النتيجة هي تعريض لالختطاف مرتني
ملدة بضعة أيام يف كل مرة ويف موقعني مختلفني .ولم يتم اقتيادي إىل مراكز الحجز التابعة للجماعتني،
ولكن تم إيداعي يف منزلني مختلفني .وكان بوسعي اثناء احتجازي لدى حركة نور الدين زنكي أن أسمع
عرب الجدران أصوات رجال يتعرضون للتعذيب ،ولكنني لم أشاهدهم كوني كنت معصوب العينني .ولم
تسمح يل الجماعتان باالتصال بأهيل وتم اإلفراج عني بعض ضغط الرأي العام ،واض ُ
طررت أن أتعهد لهم
بأن أتوقف عن انتقادهم ،وهذا ما فعلته ألنني كنت أخىش أال يفرجوا عني عىل قيد الحياة يف املرة
القادمة التي أتعرض فيها لالختطاف عىل أيديهم ،حيث لم يقوموا بإجالتي إىل القايض ولم يجروا
62
تحقيقا البتة".

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
أفادت نقابة الصحفيني السوريني أن "جبهة النرصة" و"حركة أحرار الشام" قد أقدمتا يف يناير /كانون الثاني
 2015عىل مصادرة أعداد من الصحف املحلية وإحراقها؛ ألنها أدانت الهجوم الذي استهدف صحيفة شاريل إيبدو
 60مقابلة هاتفية 20 ،إبريل /نيسان .2016
 61تم إخفاء اسمه الحقيقي.
62مقابلة هاتفية 18 ،مايو /أيار .2016
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الفرنسية الساخرة يف باريس بتاريخ  7يناير /كانون الثاني  63.2015وتتضمن قائمة هذه الصحف التي تُطبع يف
تركيا وتوزع داخل سوريا من قبل الشبكة السورية للصحافة املطبوعة الصحف التالية :عناب بلدي وسوريتنا
وصدى الشام .وأكد صحفيون يف صحيفتي عناب بلدي وسوريتنا والشبكة السورية ملنظمة العفو الدولية أن
حركة أحرار الشام التي تسيطر عىل معرب باب الهوى قد شددت منذ حادثة عام  2015من القيود املتعلقة بدخول
بعض األعداد من الصحف كونها اعتربتها مسيئة لإلسالم.
وأوضح أحد الصحفيني العاملني يف صحيفة عناب بلدي الوضع قائال ً:
"نواجه ثالث مشكالت عىل النحو اآلتي :منع حركة أحرار الشام الصحف من دخول سوريا ألنها تتضمن
معلومات تُعترب مسيئة لإلسالم واملجاهدين؛ ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات املسلحة
األخرى وتصادر الصحف حتى بعد أن تسمح حركة أحرار الشام بدخولها؛ واالعتداءات عىل صحفيينا
وموزعينا .واض ُ
طررنا يف  2015إىل سحب العرشات من موظفينا من إدلب وحلب عقب تلقيهم تهديدات
باالختطاف والقتل .ولقد تحسن الوضع بشكك طفيف خالل األشهر الليلة املاضية ،ولكن ال زالت القيود
مفروضة علينا".64
وأخربنا صحفي آخر يعمل يف صحيفة سوريتنا أن موزعي الصحيفة وصحفييها قد تلقوا تهديدات باالختطاف
نهاية عام  .2015وقال الصحفي" :أوقفنا توزيع الصحيفة يف إدلب وحلب مدة ثمانية أشهر خوفا ً من استهداف
موظفينا ،ولكن استأنفنا التوزيع اآلن بعد أن قررنا عدم نرش أي مواضيع قد يرى البعض فيها إساءة لإلسالم أو
الجماعات املسلحة".65
وقال ثالثة ناشطني أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم أنهم تلقوا تهديدات شفوية وكتابية من "جبهة
النرصة" و"الجبهة الشامية" و"حركة نور الدين زنكي" لقيامهم بانتقاد هذه الجماعات عىل موقع فيسبوك.
وتلقى ناشطان إعالميان من حلب تهديدات شفوية من عنارص "الجبهة الشامية" و"حركة نور الدين زنكي"
66
أواسط عام  ،2015وذلك عىل خلفية اتهامهما للجماعات املسلحة بالفساد عىل موقع فيسبوك.
ويبلغ الناشط اإلعالمي "عيىس" 24 67عاما ً من العمر ،وأخرب منظمة العفو الدولية بما ييل:
"كنت أعمل كناشط إعالمي من قبل أن تفقد الحكومة سيطرتها عىل إدلب ،وكنت أحد الذين احتفوا
بهزيمة النظام هناك .وكانت حياتنا قبل تشكيل جيش الفتح تخضع لحكم جبهة النرصة وغريها من
 63نقابة الصحفيني السوريني " بيان القنابة بشأن حظر توزيع الصحف يف املناطق املحررة ...وإدانة معاودة نرش الرسومات
املسيئة"  20يناير /كانون الثاني ) .( http://bit.ly/25HDgsM) 2015تمت زيارة املوقع يف  13مايو/أيار (2016
64مقابلة هاتفية 18 ،مايو /أيار .2016
 65مقابلة هاتفية 19 ،مايو /أيار .2016
 66مقابلة هاتفية 20 ،مايو /أيار .2016
67
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الجماعات املسلحة ،إنهم يتحكمون بما نقول أو ال نقول ،فاملرء مخري بني املوافقة عىل قواعدهم
وسياساتهم االجتماعية أو االختفاء .ولقد تلقيت خالل السنتني املاضيتني تهديدات يف ثالث مناسبات
من جبهة النرصة ملجرد انتقادي حكمها عرب موقع فيسبوك .ووصلتني التهديدات عن طريق أصدقاء
سابقني يل انضموا إىل صفوف الجماعتني .وأخذت التهديدات عىل محمل الجد وتوقفت عن نرش أي يشء
عىل فيسبوك من شأنه يعرضني للخطر .وإن القوة التي تمنعك من الكالم هي أشبه ما تكون بمن
68
يحاول أن يخنقك بوسادة".

 2.2اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن واﻟﻨﺎﺷﻄﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن وآﺧﺮون ﻏﻴﺮﻫﻢ
تعرض املحامون والناشطون السياسيون وعمال اإلغاثة ،رجاال ً ونساء ،لهجمات انتقامية من الجماعات املسلحة
عىل خلفية تتعلق بأنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية املفرتضة.
وأجرت منظمة العفو الدولية مع ثالثة محامني واثنني من الناشطني السياسيني وأحد عمال اإلغاثة ،وأبلغ هؤالء
جميعا ً عن تعرضهم لالختطاف واالحتجاز عىل يد إحدى الجماعات املسلحة يف حلب أو إدلب قبل أن يتم إخالء
سبيلهم الحقا ً وذلك خالل الفرتة ما بني عامي  2014و .2016وذكر اثنان منهم أنهما قد احتُجزا لدى "جبهة
النرصة" و"حركة أحرار الشام" ،فيما قال أحدهم أنه احتُجز لدى "حركة نور الدين زنكي" ،وقال االثنان الباقيان
أنهما احتُجزا لدى "الجبهة الشامية" .وقال الناشط السيايس الذي اختُطف عىل يد "جبهة النرصة" وعامل اإلغاثة
الذي اختُطف عىل يد "حركة نور الدين زنكي" أنهما قد تعرضا للتعذيب )وترد تفاصيل قضيتهما يف الفصل التايل
من التقرير( .وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع أفراد عائلة اثنني من سكان إدلب تم اختطافهما أوائل عام
 2016بتهمة مخالفة تعليمات "جبهة النرصة" وأنظمتها التي تحظر عىل املدنيني مثال ً التدخني واحتساء الكحول
وبيعه ومغادرة منازلهم بعد ساعة معينة .وال زال الثالثة يف عداد املفقودين اعتبارا ً من  28يونيو /حزيران
 .2016أخرب محامي رابع منظمة العفو الدولية أنه تلقى تهديدا باالختطاف من إحدى الجماعات املسلحة أوائل
العام .2016
ويظهر أن استهداف املحامني األربعة باالختطاف أو التهديد به قد جاء عىل خلفية معارضتهم للتعذيب يف
"املحاكم" التي تديرها "جبهة النرصة "و"الجبهة الشامية" يف حلب وإدلب ،أو ملجرد انتقادهم لحكم الجماعتني
عموما ً .وقال محاميان من حلب ملنظمة العفو الدولية أنهما أقدما علنا ً أوائل عام  2016عىل انتقاد عدم كفاءة
قضاة محكمة تديرها "الجبهة الشامية" ،فتم تهديد أحدهما شفويا ً بان "يختفي" فيما تم تهديد اآلخر باالختطاف
بضعة أيام لدى قوات "الجبهة الشامية" 69.وتم إخالء سبيل املحامي اآلخر عقب تعهده بعدم التدخل بشؤون
املحكمة أو الحديث عنها أمام العامة.
وقال املحامي الثالث الذي تحدثت املنظمة معه أنه تعرض لالختطاف أواسط عام  2015وتم احتجازه يف مرفق
للحجز تديرها "الجبهة الشامية" يف مدينة حلب 70.ورفض املحامي اإلفصاح عن السبب وراء حادثة اختطافه
 68مقابلة هاتفية 24 ،مايو /أيار .2016
 69مقابلة هاتفية 17 ،مايو /أيار .2016
70مقابلة هاتفية 16 ،مايو /أيار .2016
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خوفا ً من االنتقام ،ولكن قال أحد املحتجزين السابقني يف نفس املرفق ،وتحدث املنظمة معه أيضا ،إنه التقى
باملحامي فيها وعلم أنه اختُطف ملعارضته استخدام التعذيب يف مركز الحجز الذي تديره املحكمة التابعة "للجبهة
71
الشامية".
وتم استهداف املحامي الرابع الذي يقيم يف محافظة إدلب لنفس األسباب .وقال "باسل" 72يف مقابلة له مع منظمة
العفو الدولية أنه تم اختطافه ،يف نوفمرب /ترشين الثاني  ،2015أثناء تواجده يف منزله بمعرة النعمان جراء
انتقاده "جبهة النرصة" عرب موقع فيسبوك .وأضاف قائال ً:
"ال تعرف جبهة النرصة ما هي الرشيعة ،فهم يعتقدون أنها تقترص عىل وجوب ارتداء النساء للحجاب
وامتناع الرجال عن احتساء الكحول .ولقد رسرت كثريا لخالصنا من حكم النظام السوري الظالم ،ولكن
أصبح الوضع أكثر سوءا اآلن .وقمت بتوجيه انتقادات علنية لجبهة النرصة عرب موقع فيسبوك
واتهمتها بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان أسوأ من تلك التي ارتكبها النظام .واقتادني أكثر من
خمسة من عنارص جبهة النرصة من بيتي يف اليوم التايل ،حيث قاموا بسحبي إىل سيارتهم وأخربوني
عمن يكونون .وتم تعصيب عيناي مدة أكثر من  30دقيقة إىل أن وصلنا إىل أحد املنازل املهجورة ،وتم
احتجازي يف غرفة مدة  10أيام ،ولم تظهر عليه مالمح منشأة للحجز .وأخربني املحقق أنني لست
محاميا ً ألنني أجهل الرشيعة ،وهذا مجانبٌ للصواب ،وأخربني أنني مخري بني التخيل عن مهنتي أو عدم
رؤية عائلتي مجددا ً .ورفضت بادئ األمر ،ولكنني قبلت بالعرض بعد عرشة أيام عقب سماعي لرصاخ
73
الرجال .وغادرت سوريا بمجرد أن تم إخالء سبييل".
وسبق للناشطة السياسية "لينا" 74وأن احتُجزت لدى النظام .وأخربت منظمة العفو الدولية أنها اختُطفت بتاريخ
 15إبريل /نيسان  ،2014واحتُجزت طيلة ثمانية أيام يف مركز الحجز بمعرب باب الهوى الحدودي الذي تديره
ً
قائلة:
"حركة أحرار الشام اإلسالمية" .ووصفت "لينا" تجربتها
"كنت يف طريقي إىل تركيا بعد إطالق رساحي من الحجز لدى الحكومة السورية ،وتم احتجازي عند معرب
باب الهوى رفقة اثنتني من صديقاتي لعدم ارتدائنا الحجاب ،واقتادني عنارص حركة أحرار الشام إىل
غرفة التحقيق وحدي تلك الليلة .وسألني املحقق عن أنشطتي أثناء الثورة ،وأخربني أنه لن يتم إخالء
سبييل نظرا ً الشتباهه بوجود صالت يل مع النظام السوري؛ عىل الرغم من أنني قد قلت له أنه قد جرى
إطالق رساحي للتو من الحجز لدى أجهزة النظام .وقاموا بإخالء سبيل صديقتي وأبقوا عيل أنا يف
الحجز ،ولقد عاملني الحرس بشكل جيد ،ولكن املحقق كان وقحا ً جدا ً معي ،حيث اعتاد أن يوقظني ليال ً
يف بعض األحيان كي يستجوبني بشأن حياتي الشخصية .وأجربني عىل لبس الحجاب والنقاب،
وأحرضوا رجل دين وطلبوا مني أن أركع كي أعرتف بسوء أفعايل .وهددني املحقق مرارا ً بأن يتم
 71مقابلة هاتفية 15 ،مايو /أيار .2016
 72تم إخفاء اسمها الحقيقي.
73مقابلة هاتفية 20 ،إبريل /نيسان .2016
74تم إخفاء اسمها الحقيقي.
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إخضاعي لفحص إثبات العذرية .وتم إيداعي يف زنزانة وحدي إىل أن أحرضوا فتاة من السلمية
)بمحافظة حماه( تنتمي إىل الطائفة اإلسماعيلية ومكثت معي داخل الزنزانة مدة ساعتني .ولم يُسمح
يل بأن أتحدث معها ،واحرضوا قاضيا ً رشعيا ً قبل يوم من إخالء سبييل ،وأوعز باإلفراج عني بتاريخ 23
75
إبريل /نيسان  2014نظرا ً لعدم وجود قضية ضدي .ولم يُسمح يل باالستحمام طوال فرتة احتجازي".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع قريبة رجلني اختُطفا عىل أيدي جبهة النرصة أوائل عام  2016يف طريق
عودتهما إىل منزليهما يف محافظة إدلب .وأوضحت "حسناء" 76أنهما قد قررا العودة إىل منزليهما لالطمئنان عىل
مقتنياتهما بعد فرارهما أواسط عام  .2014وقالت حسناء:
"فر اثنان من أقاربي من إدلب أواسط عام  2014هربا ً من الرضبات الجوية ،واصطحبا معهما
عائلتيهما إىل تركيا حيث يقيمان يف أحد املخيمات هناك .وقررا أوائل  2016العودة إىل مدينتهما
واالطمئنان عىل منزليهما املتجاورين ،واتصال بنا لدى وصولهما وقاال أن املنزلني لم يتعرضا للتدمري،
وحاولنا االتصال بهم يف اليوم التايل ،ولكن كان هاتفاهما مغلقني ،فاتصلنا بجارهما الذي قال لنا أن
مقاتيل جبهة النرصة قد احتجزوهما خالل الليل .وال أعلم ملاذا عساهم يقومون باحتجازهما ،فهما
مسنان يف الستينيات من العمر ،ولم يسبق وأن واجها مشاكل مع أحد يف املنطقة .وأخربني جارنا أن
جبهة النرصة تشتبه بشكل كبري بمن يعودون إىل منازلهم بعد أن يمضوا أكثر من سنة بعيدين عنها.
وعليه ،فلقد تم اختطاف جار آخر لنا بعد عودته إىل منزله .وعلمنا يف مايو /أيار أنه قد تمت إحالتهما إىل
محكمة بيت العدل يف سلقني ولكن ال نعرف ماذا حل بهما بعد ذلك .وأرادت زوجة أحدهما أن تتوجه إىل
ً 77
املحكمة للسؤال عنهما ولكنها خافت أن يتم احتجازها هي أيضا".
وال زال الرجالن يف عداد املفقودين اعتبارا ً من  28يونيو /حزيران.

املحاكم التي تديرها الجماعات املسلحة يف محافظتي حلب وإدلب

تم يف يوليو /تموز  2015دمج جميع املحاكم التي أسستها الجماعات املسلحة يف مدينة حلب ،وباقي مناطق
املحافظة تحت مظلة جهة واحدة هي" مجلس القضاء األعىل" 78 .وأفاد محامون أجرت منظمة العفو الدولية
مقابالت معهم أن عددا ً من الجماعات املسلحة ،بما فيها "حركة نور الدين زنكي" و"الفرقة  ،"16قد اعرتفت بهذا
املجلس الجديد بصفته السلطة القضائية الوحيدة يف محافظة حلب .وأضاف هؤالء املحامون أن املجلس قد نجح يف
منع الجماعات املسلحة من التأثري عىل شؤون املحاكم ،وفرض سيطرته اعتبارا ً من يونيو /حزيران  2016عىل
املحكمة املركزية يف حي األنصاري بمدينة حلب وفروعها األربعة يف باقي مناطق املحافظة ،وخصوصا تلك املتواجدة
يف بلدات اعزاز والقاسمية وكفرمها واألتارب .وأخرب نائب مدير "مجلس القضاء األعىل" منظمة العفو الدولية أن
 75مقابلة يف تركيا 14 ،ديسمرب /كانون األول 2015
76تم إخفاء اسمه الحقيقي.
 77مقابلة هاتفية 8 ،مايو /أيار 2016
78محمد أديب" ،تقرير عن مجلس القضاء األعىل بنيته و نظامه وأهدافه" 31 ،يوليو/تموز 2015
) ،https://www.youtube.com/watch?v=uXVgXl2LRtIتمت زيارة املوقع يف  12مايو/أيار (2016

رقم الوثيقةMDE 24/4227/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية يوليو/تموز 2016

" 30لقد كان التعذيب عقابا يل"
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب بسوريا
"الجيش السوري الحر" هو السلطة املسؤولة عن تنفيذ مذكرات التوقيف التي يصدرها مكتب املدعي العام الذي
تم استحداثه عقب تأسيس املجلس  79 .وأضاف أن صالحيات املجلس تغطي فقط القضايا غري املتعلقة بالنزاع
مثل القتل والسطو واملنازعات املتعلقة بالعقارات.
وأسست الجبهة الشامية ،يف فرباير /شباط  ،2015محكمتها الخاصة بها يف مدينة حلب دون أن تجعلها خاضعة
إلرشاف مجلس القضاء األعىل ،كما تدير الجبهة رشطتها الخاصة بها ،والتي تطلق عليها اسم "جهاز األمن".
وتختص املحكمة يف القضايا املتعلقة بعنارص القوات السورية املسلحة والجماعات املسلحة من جانب ،والقضايا
املتعلقة باملدنيني من جانب آخر .ووفق ما افاد به اثنان من عنارص هيئة املحكمة ،يتم تنفيذ مذكرات التوقيف
الصادرة عن مكتب املدعي العام من خالل "جهاز األمن )الرشطة(" وقوامه عنارص ينتمون "للجبهة الشامية"
ويمتلك فروعا ً يف مدينة حلب ومناطق أخرى من املحافظة ،أو من خالل رشطة سوريا الحرة 80 .ويتم نقل
81
املوقوفني خارج مدينة حلب إىل املحكمة داخل املدينة بغية مقاضاتهم .
ويدير مجلس القضاء األعىل مركزا ً للحجز يقع عىل مقربة من موقع املحكمة املركزية ،بينما تدير "الجبهة
الشامية" مركزا آخرا ً خاصا ً بها يقع داخل مقرها.
ً
محكمة" أُطلق عليها اسم "بيت العدل" يف عددٍ من بلدات محافظة إدلب
وأسست "جبهة النرصة" يف عام " 2014
بما يف ذلك حارم ورساقب وسلقني .ويف  ،2015أسست حركة أحرار الشام هيئة الدعوة واإلرشاد يف محافظة إدلب
تضم تحت مظلتها "سلطة قضائية"  82تدير محاكم رشعية يف مدينة إدلب وباقي أرجاء املحافظة بما يف ذلك معرب
باب الهوى الحدودي.

الترشيعات

تطبق املحاكم التي يديرها مجلس القضاء األعىل و"الجبهة الشامية يف حلب" وبيت العدل يف إدلب نصوص وأحكام
القانون العربي املوحد )لألحكام الجزائية( ،وهو عبارة عن مجموعة من النصوص القانونية املستندة إىل أحكام
الرشيعة سبق لجامعة الدول العربية وأن أقرتها ما بني عامي  1988و 1996دون أن يُصار إىل تطبيقها يف أي بلد
عربي إىل أن اندلعت االنتفاضة السورية .وتتضمن العقوبات التي ترد يف القانون العربي املوحد لإلجراءات
الجنائية عقوبات بدنية من قبيل الرجم وقطع اليد والجلد يف جرائم الحدود 83 .ولكن اتفق املجلس ومحكمة
79مقابلة هاتفية 10 ،مايو /أيار .2016
80مقابلة هاتفية 30 ،مايو /أيار .2016
81مقابلة هاتفية 30 ،مايو /أيار .2016

 82راديو الكل "إعادة هيكلة مكتب أحرار الشام وتشكيل سلطة قضائية تابعة للحركة"  18نوفمرب /ترشين الثاني 2015
)) .( http://bit.ly/211cK70تمت زيارة املوقع يف  12مايو/أيار (2016
83والية كل مني إيدو إلو "ملخص الوثيقة :القانون العربي املوحد – دراسة وتقييم من منظمة الشام اإلسالمية"  5ديسمرب/
كانون األول https://wilayatnowhere.wordpress.com/2014/12/05/document-summary-the-) 2014
) (unified-arab-code-a-study-and-assessment-by-the-islamic-sham-organizationتمت زيارة املوقع يف
 12مايو/أيار (2016
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"الجبهة الشامية" عىل عدم تطبيق الحدود وقت الحرب وفق مبادئ الرشيعة يف هذا السياق .وأفاد محامي شارك
يف تدريب مسؤولني يف محكمة بيت العدل أن "جبهة النرصة" قد عينت قضاة يفتقرون للمؤهالت الالزمة لتطبيق
نصوص وأحكام القانون العربي املوحد دون أن يردعهم ذلك عن تطبيق الحدود .وأضاف أن األحكام الصادرة عن
بيت العدل يف بعض القضايا تستند إىل التفسري املتشدد الذي يأخذ به القايض ألحكام الرشيعة ،وأنها كانت غري
متسقة مع أحكام القانون العربي املوحد لإلجراءات الجنائية.

 3.2اﻷﻃﻔﺎل
يظهر أن ظاهرة اختطاف األطفال قد تزايدت يف سوريا منذ عام  ،2014وخصوصا ً عىل أيدي تنظيم "الدولة
اإلسالمية" 84،وذلك وفق ما أورده املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاعات املسلحة .وتمكنت منظمة
العفو الدولية من توثيق واقعتي اختطاف حركة أحرار الشام الثنني من الصبية ،وثالث عىل أيدي "جبهة النرصة"
خالل الفرتة ما بني  ،2015 2012وذلك عىل الرغم من شح املعلومات املتعلقة باختطاف األطفال عىل أيدي
الجماعات املسلحة يف املناطق التي تسيطر عليها يف محافظتي حلب وإدلب،
ووصف "أحمد" 85ملنظمة العفو الدولية تفاصيل تعرض ابنه البالغ من العمر  14عاما ً لالختطاف عىل أيدي
"حركة أحرار الشام" بتاريخ  14ديسمرب /كانون األول  2015أثناء مروره بنقطة تفتيش يف معرب باب الهوى
الحدودي متوجها ً لزيارة شمال من محافظة إدلب .وال زال الفتى يف عداد املفقودين اعتبارا ً من  28يونيو/
حزيران .وقال والد أحمد:
"غادرنا إدلب ،أوائل عام  ،2014هربا ً من الرضبات الجوية ،وحطت بنا الرحال يف أحد املخيمات يف
أنطاكيا برتكيا .وال تتوفر مدارس يف تلك املخيمات ،ولم يكن معنا مال لتغطية تكاليف املواصالت كي
يلتحق ابني بمدرسة خارج املخيم .واعرتى ابني امللل الشديد ،واشتكى الحنني إىل سوريا ،فسمحت له
بالعودة وزيارة جده وجدته اللذان يقيمان يف شمال محافظة إدلب .ورافقه يف رحلة العودة اثنان من
أصدقائي الثقات يقيمان يف نفس املخيم بأنطاكيا وتوجها عائدين إىل مدينة إدلب ،وغادروا املخيم يف
الصباح الباكر ،ورسعان ما تلقيت اتصاال ً هاتفيا ً بعد بضع ساعات يخربني صديقي فيه أن حركة أحرار
الشام قد احتجزت ابني وصديقنا اآلخر عند نقطة تفتيش معرب باب الهوى .وطلبت من صديقي أن
يتوجه إىل مركز الحجز يف باب الهوى عله يعرف ما حصل ،ولكنه كان خائفا ً جدا ً .وأما أنا فلم أعلم ما
ينبغي عيل فعله ،وكنت خائفا ً أيضا من أتوجه إىل معرب باب الهوى .وأُخيل سبيل صديقنا اآلخر بعد
أربعني يوماً ،وأخربني أن ابني محتجز يف إحدى زنازين الحبس االنفرادي ،وأنه يعاني من الهلوسة كونه
86
مُنع من التعرض ألشعة الشمس لفرتة طويلة جدا .ولم تصلني معلومات بشأنه منذ ذلك الحني".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع رجل احتُجز رفقة نجل أحمد .وقال الرجل:
 84الجمعية العامة لألمم املتحدة "تقرير املبعوث الخاص لألمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة" يونيو /حزيران
at http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-) 2015
.(CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_409.pdf
 85تم إخفاء اسمه الحقيقي.
 86مقابلة هاتفية 16 ،ديسمرب /كانون األول .2015
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"لم يطلعونا عىل سبب احتجازهم لنا ،واتهموا الطفل بأنه أحد مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية ،ولكن
ذلك ليس حقيقيا ً .وهو يقيم يف تركيا وظل خارج سوريا فرتة طويلة ،ولقد شاهدته قبل أسبوع من
إخالء سبييل عندما مررت بجانب زنزانته مصادفة كونه كان محتجزا ً يف زنزانة الحبس االنفرادي.
شاهدته وهو يتحدث مع نفسه ويرصخ ويبكي ،وأخربني حارس السجن بكل ُزهو أن الفتى يعاني من
الهلوسة ،ألنه لم يتعرض ألشعة الشمس أو يستنشق هواء عليال ً منذ إلقاء القبض عليه .وصفعني
الحارس عىل وجهي عندما سألته إن كان سوف يتم إطالق رساح الصبي ،وقال يل بأن أتابع طريقي.
وشاهدت أكثر من  10صبية محتجزين بال مرافق بالغ يف معرب باب الهوى ،حيث كانوا يحتجزون يف
87
نفس الزنازين مع املحتجزين البالغني".
ووثقت منظمة العفو الدولية حالة أخرى شهدت تعرض فتى يبلغ من العمر  16عاما ً لالختطاف من بلدة شمال
حلب يف أوائل يوليو /تموز  2012عىل أيدي عنارص من "رسايا أبو عماره" ،عىل ما يبدو ،وهي إحدى الجماعات
املسلحة التي اندمجت مع حركة أحرار الشام يف نهاية  .2012وأخرب أحد أقارب الفتى منظمة العفو الدولية أنه قد
تم اختطافه من منزل صديقه بعد انتهاء الدوام املدريس .وقال قريب الفتى:
"اتصل عنارص من رسايا أبو عماره بوالدة الفتى وأخربوها بأن ابنها يف عهدتهم ،وقاموا برضبه أثناء
حديثه معها .ووصلتنا منذ ذلك الحني رسائل متضاربة حول مكان تواجده ،حيث حدث انقسام داخل
الحركة ،وانضم بعض عنارصها إىل كتائب التوحيد فيما انضم آخرون "لحركة أحرار الشام".
واستفرسنا من كلتا الحركتني عن الفتى ولكنهما قالتا إنه ليس يف عهدتهما .وفقدنا األمل ،وأعتقد أنه
استُهدف ألن أرسته تقيم يف املناطق الخاضعة لسيطرة النظام يف حلب ولكن مدرسته تقع يف الجانب
88
الذي تسطر عليه املعارضة يف املدينة .ولم نتوقع أبدا ً أن يتم استهداف الفتى".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع فتى يبلغ من العمر  15عاما تعرض لالختطاف عىل يد إحدى الجماعات
املسلحة يُعتقد أنها جبهة النرصة يف شمال محافظة إدلب أوائل العام  2014وقامت باحتجازه طوال ثالثة أيام.
وأخرب منظمة العفو الدولية أن الجماعة املسلحة اختطفته اثناء لعبه يف الشارع مع أصدقائه 89،مضيفا ً أنه قد تم
احتجازه يف مبنى مهجور طيلة ثالثة أيام وجرى تعصيب عينيه ،ومنوها ً أنه لم يتعرض للرضب أو سوء املعاملة
بخالف ذلك .ورشح والد الصبي ملنظمة العفو الدولية أنه قدد تم اختطاف ابنه من أجل الضغط عليه لالنضمام إىل
صفوف الجماعة املسلحة .وقال والد الفتى:
"مارست جبهة النرصة ضغوطا ً عىل الرجال كي ينضموا إىل صفوفها ،وأجربت حتى املعارضني لها عىل
االنضمام ،وغادر أصدقائي إىل تركيا خوفا ً من الجبهة .وتواريت أنا عن األنظار إىل أن أخربتني زوجتي
أنهم قد اختطفوا ولدي .وأيقنت أنها جبهة النرصة ألنها الجماعة املسيطرة عىل القرية ،وقلت لهم أني
 87مقابلة هاتفية 5 ،مايو /أيار .2016
 88مقابلة هاتفية 5 ،إبريل /نيسان .2016
 89مقابلة هاتفية 16 ،إبريل /نيسان .2016
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سوف أنضم إليهم لو أفرجوا عن ابني .وقاموا بإخالء سبيله يف اليوم التايل ولكني سارعت بالفرار رفقة
90
أرستي إىل تركيا".

 4.2اﻷﻗﻠﻴﺎت
استهدفت الجماعات املسلحة املنضوية تحت "لواء ائتالف فتح حلب" سكان حي الشيخ مقصود ذي الغالبية
الكردية يف حلب .وتحارص املنطقة من الغرب والشمال الفرقة  16منذ عام  91.2015ويف العام التايل ،قام أحد
العاملني يف املستشفى امليداني يف الشيخ مقصود بتزويد منظمة العفو الدولية بأسماء  25مدنيا ً تم اختطافهم من
"الفرقة  "16ما بني عامي  2012و .2016وأخرب الرجل املنظمة بما ييل:
"يُضطر سكان حي الشيخ مقصود للمرور عرب أحياء مدينة حلب التي تقع تحت سيطرة الفرقة  16من
أجل الوصول إىل عفرين )وهي بلدة تسكنها غالبية كردية يف شمال محافظة حلب( .وتعرض الكثري من
الناس لالختطاف ما بني عامي  2013و 2015مما حدى بالباقني التوقف عن املجازفة ومحاولة املرور.
وتم فتح مسار جديد باتجاه عفرين من حي الشيخ مقصود عقب استعادة قوات النظام سيطرتها عىل
92
أجزاء من شمال محافظة حلب يف ".2016
ووثقت منظمة العفو الدولية اختطاف ثالثة من السكان األكراد بينهم امرأتان اختُطفتا أثناء توجههما من الشيخ
مقصود إىل عفرين أو مدينة حلب .وقيل إن الفرقة  16هي التي نفذت عمليات اختطاف األكراد الثالثة.
وتقيم "ملياء" 93يف حي الشيخ مقصود ،ووثقت كيف تعرضت والدتها فريدة سليمان لالختطاف عىل يد "الفرقة
 "16من حي سكن الشهابي يف حلبُ .
وفقدت والدتها البالغة من العمر  61عاما بتاريخ  21أغسطس /آب ،2013
وال زال مكان تواجدها مجهوال ً وفق آخر املعلومات املتوفرة اعتبارا من  28يونيو /حزيران  .2016وأخربت ابنتها
"ملياء" منظمة العفو الدولية بما ييل:
"غادرت والدتي حي الشيخ مقصود صباحا ً للحاق بموعدها لدى طبيب األسنان الكائن يف الجزء الواقع
تحت سيطرة املعارضة .وغادرت صبيحة ذلك اليوم ولكنها لم تعد أبداً ،وعرض جارنا عليها أن يقلها
بسيارته إىل مكان الطبيب ،فكان نصيبه االختطاف برفقتها لدى مرورهما بنقطة التفتيش ،وأُخيل
سبيله بعد  10أيام ،وأخربنا أنها محتجزة لدى "الفرقة  ."16وأعتقد أن جارنا قد أُخيل سبيله ألنه
عربي ،وال يعلم أين تم احتجازه بالضبط .وتوجه شقيقي بعد ثالثة أيام من اإلفراج عن جارنا إىل سكن
الشهابي لالستفسار عن والدتنا .واتصل بي كي يخربني أنه تمكن من معرفة مكان مركز الحجز التابع
90مقابلة هاتفية 16 ،إبريل /نيسان .2016
 91منظمة العفو الدولية "سوريا :جماعات املعارضة املسلحة ترتكب جرائم حرب يف مدينة حلب"  13مايو /أيار 2016
)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/syria-armed-opposition-groups-
.(committing-war-crimes-in-aleppo-city
92مقابلة هاتفية 29 ،إبريل /نيسان .2016
 93تم إخفاء اسمه الحقيقي.
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"للفرقة  ،"16وكانت تلك هي آخر مرة يتحدث فيها معي .وال زال مكان تواجده مجهوال ً حتى اليوم
ونعتقد أنه محتجز لدى نفس الجماعة املسلحة .وتعاني والدتي من مرض السكري وارتفاع ضغط
الدم ،وكل ما آمله هو أن يكونوا قد زودوها بأدويتها ،وال تتوفر بحوزتنا معلومات عنهما حتى اليوم،
94
ونخاف من التوجه إىل "الفرقة  "16للسؤال عنهما".
وروى لنا "حسام" 95الذي يسكن يف حي الشيخ مقصود تفاصيل تعرض والدته البالغة من العمر  60عاما ً
لالختطاف عىل أيدي عنارص "الفرقة  "16أوائل عام  .2013وقال حسام:
"كانت والدتي وشقيقتي متوجهتني إىل عفرين لحظة تعرضهما لالختطاف عند مرورهما بنقطة
التفتيش يف حي األرشفية .ولقد حذر سائق سيارة األجرة شقيقتي من أنهم قد اقرتبوا من نقطة
تفتيش تابعة "للفرقة  ،"16ورسعان ما قبض العنارص عليهم عندما علموا أنهم من سكان الشيخ
مقصود .وتمكنت شقيقتي من الهرب أثناء انهماك العنارص باستجواب السائق عند نقطة التفتيش
ولكنها لم تتمكن من اصطحاب والدتي معها ،وتابعت شقيقتي سريها إىل عفرين ،ولم تعد إىل الشيخ
مقصود مجددا ً .وأخربني رجل كردي ،أُخيل سبيله قبل عدة أشهر ،أن والدتي وامرأتني كرديتني يعملن يف
مطبخ أحد مراكز الحجز التابعة "للفرقة  ."16وأنا سعيد أنها عىل قيد الحياة ،ولكني أخاف أن أذهب إىل
96
هناك واسأل عنها".
تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بتعرض عدد من سكان محافظتي إدلب وحلب املسيحيني لعمليات
اختطاف ،وغري ذلك من االنتهاكات املدفوعة باعتبارات متعلقة بديانتهم .وأجرت املنظمة مقابالت مع ثالثة
ناشطني واثنني من القساوسة ،وقالوا إن "جبهة النرصة" و"حركة أحرار الشام" قد دمرت الكنائس ،واختطفت
عددا ً من املسيحيني يف إدلب ،وأضافوا بأن العائالت املسيحية اض ُ
طرت إىل اعتناق اإلسالم أو مغادرة املحافظة.
ووفق ما أفادت به "منظمة التضامن املسيحي العاملية" ،استهدفت "جبهة النرصة" يف إدلب املسيحيني من خالل
97
عمليات االختطاف ،ومصادرة منازلهم ورسقة مقتنياتهم.
وأخرب مطران أرثوذكيس سوري منظمة العفو الدولية عن اختطاف اثنني من املطارنة بتاريخ  22إبريل /نيسان
 .2013وقال إن املطرانني يوحنا إبراهيم وبولص اليازجي كانا يقومان بمهمة إنسانية يف حلب للتفاوض عىل
اإلفراج عن قساوسة من حلب ،وأنهما اختُطفا رفقة سائقهما وصديقهما عىل يد مقاتلني يُعتقد أنهم من حركة نور
الدين زنكي .وقال املطران األرثوذكيس:
" ُ
سمح للسائق بأن يغادر ،وهو الذي أخربنا عن عملية االختطاف ،وقال إن بعض املسلحني كانوا
يتحدثون بلغة أجنبية .وعلمنا عن طريق وسطاء أن "حركة نور الدين زنكي" ضالعة يف عملية اختطاف
94مقابلة هاتفية 29 ،إبريل /نيسان .2016
95تم إخفاء اسمه الحقيقي.
96مقابلة هاتفية 29 ،إبريل /نيسان .2016
 97مراسالت عرب الربيد اإللكرتوني مع منظمة التضامن املسيحي الدولية 20 ،مايو /أيار .2016
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املطرانني قبل أن يتم نقلهما إىل عهدة جبهة النرصة يف إدلب .وال زالت أماكن تواجدهما مجهولة ،وتلقينا
98
ّ
يتسن لنا التأكد من هذه املعلومة".
معلومات تفيد بمقتلهما ،ولكن لم
ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التحقق من هذه املزاعم بشكل مستقل.

98مقابلة هاتفية 22 ،إبريل /نيسان .2016
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 .3اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮوب
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ
تركز معظم التقارير املتعلقة بالتعذيب يف سوريا عىل املمارسات التي ترتكبها الحكومة السورية وتنظيم "الدولة
اإلسالمية" ،وهو أمر مفهوم ،ال سيما وأنه ال يمكن املقارنة بني انتهاكات هاتني الجهتني وما ترتكبه جماعات
املعارضة املسلحة من انتهاكات مشابهة يف محافظتي حلب وإدلب ،والتي كانت مسؤولة بدورها عن تعذيب
وإساءة معاملة أفراد قامت باختطافهم واحتجازهم يف عهدتها.
ووثقت منظمة العفو الدولية خمس حاالت من اختطاف أشخاص واحتجازهم عىل أيدي الجماعات املسلحة يف
محافظتي إدلب وحلب ما بني عامي  2014و .2015وزعم الضحايا أنهم قد تعرضوا للتعذيب أيضاً ،حيث أخرب
أربعة منهم ،بينهم ثالثة إعالميني وناشطني سياسيني وصحفي واحد ،منظمة العفو الدولية أنهم قد تعرضوا
للتعذيب عىل أيدي "جبهة النرصة" عقابا ً لهم ببعد اختطافهم واتهامهم بنرش املعتقدات العلمانية ،وانتقاد الجبهة
أو تأييد الفكر الثوري .ونفذت "جبهة النرصة" عمليات التعذيب وفق ما جاء يف املقابالت مع املحتجزين السابقني
داخل مرافق احتجاز مؤقتة ،كاألبنية املدرسية ومنازل ومصنع قديم .وأما الضحية الخامسة وهو عامل إغاثة
إنسانية ،فلقد قال إنه اختُطف عىل أيدي "حركة نور الدين زنكي" أثناء تواجده يف أحد مستشفيات محافظة حلب،
واحتُجز يف مصنع مهجور تم تحويله إىل مركز للحجز .وقال إن مقاتيل "حركة نور الدين زنكي" قد عذبوه من
أجل إجباره عىل التوقيع عىل إفادات تحتوي عىل اعرتافاته.
وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من اثنني من الناشطني يزعمان فيها أن خمسة ناشطني إعالميني قد
تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى "جبهة النرصة" يف إدلب مما بني عامي  2014و 2015عىل خلفية أسباب
متشابهة ،ولكن لم نتمكن من التحقق من هذه الروايات بشكل مستقل .وعالوة عىل ذلك ،أضاف محامون
وناشطون أجرت املنظمة مقابالت معهم أنهم يعرفون عن حاالت تعذيب وإساءة معاملة محتجزين لدى "الجبهة
الشامية" وحركة "نور الدين زنكي" و"الفرقة  "16يف محافظة حلب ،وخصوصا ً تعذيب أرسى قوات النظام
والشبيحة ،ومن يُعتقد بأنهم متسللون أو مقاتيل تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،وغريهم من مقاتيل الجماعات
املتناحرة.
وتتشابه أساليب التعذيب التي قيل إنها متبعة لدى "جبهة النرصة" و"حركة نور الدين زنكي" مع تلك التي
تستخدمها الحكومة السورية ،بما يف ذلك أساليب الرضب بأجسام مختلفة وأسلوب "الشبح" ،وهو وضعية مجهدة
تتضمن تعليق الشخص من رسغيه من خطاف يف السقف طوال ساعات ،وأسلوب "الدوالب" الذي يُجرب فيه
الشخص عىل الدخول يف إطار سيارة ويداه مقيدتان خلف ظهره أو باألصفاد مع ما يرافق ذلك من الكثري من
الرضب املربح.
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ويعمل "حازم" 99صحفيا ً لدى إحدى وسائل اإلعالم الدولية ،وأخرب منظمة العفو الدولية أنه اختُطف عىل أيدي
جبهة النرصة يف يوليو /تموز  2014جراء ما عمله الذي يزاوله .وأخرب املنظمة بما ييل:
"أقدم مسلحون ملثمون عىل اختطايف صبيحة أحد األيام أثناء سريي يف شوارع معرة النعمان ،ولم أعلم
من هم بادئ األمر ،أو ماذا يريدون مني ،واقتادوني إىل مصنع األدوية يف مدينة حلب وأخربوني هناك أنه
يستخدم كمركز احتجاز تابع لجبهة النرصة .وأودعوني يف غرفة صغرية ال تتجاوز مساحتها مرتين
مربعني .وشاهدت خمس غرف صغرية أخرى ولها دورة مياه واحدة مشرتكة ،ولم يُسمح للمحتجزين
بأن يتحدثوا مع بعضهم البعض ،ولكنهم حرصوا عىل جمعنا عىل موعد الصالة فتسنى يل أن أعرف أن
اآلخرين متهمني باالنتماء لتنظيم الدولة اإلسالمية .واتهموني أثناء االستجواب باإلساءة إىل الجهاد
واملجاهدين والعمل مع قناة إعالمية مناهضة لتنظيم القاعدة .وقاموا بتعذيبي ثالث مرات بعد كل
جلسة استجواب ،حيث قاموا برضبي بقضيب معدني عىل ظهري وركبتاي وأخمص قدماي .وشعرت
أنني أتعرض للتعذيب لساعات ،ولكن أعتقد أنها لم تتجاوز بضع دقائق بأي حال إذ إن األلم يفقدك
اإلحساس بالوقت .واستخدموا كماشة للضغط عىل أصابع يداي العرشة ،والحمد لله أنني احتُجزت
لثالثة أيام فقط ،وإال ملا تمكنت من الخروج عىل قيد الحياة بعد كل هذا التعذيب .وأخيل سبييل جراء
قاض .وأخربني املحقق أن
الضغوط العامة التي مورست عىل الجبهة ،ولم تتم إحالتي للمثول أمام ٍ
100
التعذيب كان عقابا ً يل".
واطلعت منظمة العفو الدولية عىل نموذج اإلفراج عن حازم ،وجاء فيه وفق أقوال املحقق أنه قد "تمت تربئة حازم
101
من التهم املنسوبة إليه بعد تعهده بأنه سوف يغطي األخبار التي تساند اإلسالم فقط".
ويعمل "فريد" 102ناشطا ً إعالميا ً يف شمال محافظة إدلب ،وتعرض لالختطاف يف مناسبتني خالل عامي 2015
و 2016عىل أيدي "جبهة النرصة" بسبب ما يقوم به من عمل .وأخرب منظمة العفو الدولية بالتفاصيل التالية عىل
صعيد حادثة اختطافه األوىل:
"اختُطفت عىل أيدي جبهة النرصة أثناء مروري ،يف ديسمرب /كانون األول  ،2015بإحدى نقاط التفتيش
يف طريق عودتي من تركيا ،وقام عنارصها باقتيادي إىل إحدى املدارس التي تم تحويلها إىل مركز للحجز
يف معرة النعمان ،وتم احتجازي يف غرفة رفقة  40رجال ً جميعهم من املدنيني .ولم يوفروا لنا أية
بطانيات أو مراتب للنوم ،ما اض ُ
طر الناس الفرتاش األرض ،ولم أتمكن من النوم جراء برودة فصل
الشتاء ،وعدم وجود زجاج عىل النوافذ .وبعد  15دقيقة قاموا باستدعائي باالسم وطلبوا مني معرفة
كلمة الرس الخاصة بجهاز هاتفي النقال ،ولكنني رفضت أن أفصح عنها ،فقام ثالثة من مقاتيل الجبهة
باقتيادي إىل الخارج ورشعوا بركيل عىل سائر أنحاء جسدي إىل أن بدأ الدم ينزف من أنفي .واقتادوني
 99تم إخفاء اسمه الحقيقي.
100مقابلة هاتفية 16 ،مايو /أيار .2016
 101تتوفر نسخة منه لدى منظمة العفو الدولية.
 102تم إخفاء اسمه الحقيقي.
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بعدها إىل الداخل وعلقوني بوضعية الشبح من السقف وقيدوا رسغاي بسلسلة معدنية ،وقد ارتفعت
أطراف أصبع قدماي عن األرض ما جعل جميع وزن جسدي معلقا ً برسغي فقط .ولم أطق األلم الناجم
عن ذلك ،وشعرت كما لو أن عمودي الفقري قد أوشك عىل أن ينكرس ،فانهرت وأفصحت عن كلمة الرس.
وعندما قاموا بإنزايل ،نظرت إىل الساعة ليتضح أنني بقيت معلقا ً بوضعية الشبح مدة ست ساعات
كاملة .وكان رسغاي ينزفان دماً ،واتهموني بعد أربع ساعات باالعتداء عىل جبهة النرصة .وأخربني
القايض الذي يقع مكتبه يف املدرسة أنه ينبغي إعدامي جراء التهم املنسوبة إليه .وكان القايض سوري
الجنسية ،فأنا أعرفه ،ثم أُخيل سبييل بعد يومني ،جراء الضغوط عىل ما أعتقد .ولم أكد اصدق أذناي
103
عندما قالوا يل أنني حر طليق ،فلقد اعتقدت أن القايض قد اتخذ قرارا بإعدامي".
وتعرض الناشط "صالح" 104الذي يبلغ من العمر  19عاما ً لالختطاف عىل أيدي جبهة النرصة يف ديسمرب /كانون
األول  ،2014وأخرب منظمة العفو الدولية أنه اتُهم بكونه غري ملتزم دينياً ،وباالنتماء للجيش السوري الحر .وعلم
صالح كصحفي حر مع وسائل إعالم محلية ودولية ،حيث اضطلع عموما ً بمهمة تغطية أخبار الخطوط األمامية
من الجبهة مع الجيش السوري الحر .وبرأت محكمة بيت العدل التي تديرها جبهة النرصة ساحة "صالح" من
التهم املنسوبة إليه .وأخرب صالح منظمة العفو الدولية بما ييل:
"لم أكن عضوا ً يف الجيش السوري الحر ولم يسبق يل وأن حملت سالحا ً قط .وتعاقدت معي بعض
القنوات اإلعالمية كي أغطي أخبار الخطوط األمامية عىل الجبهة .وتم اختطايف يف حوايل الساعة
الخامسة صباحا أثناء تواجدي يف املكتب اإلعالمي التابع لجماعات الجيش السوري الحر ،ورصخت
حينها قائال ً إنني ناشط ،ولست مقاتالً ،ولكنهم لم يلقوا باال لذلك كله .وانتزعوا سوارا ً يحيط بمعصمي
وحرقوه لوجود علم الثورة عليه .واقتادوني رفقة نحو  15مقاتال ً إىل أحد املباني واحتجزونا داخل إحدى
الغرف .وأخربنا خاطفونا أنهم من جبهة النرصة ،فأُصبت بالرعب ،واقتادوني يف اليوم التايل لالستجواب
وقام ثالثة مقاتلني برضبي عىل سائر أنحاء جسدي بقبضات أياديهم دون أن أعرف السبب .ولم
يطرحوا عيل أي سؤال ثم أعادوني إىل الغرفة ،وداوموا عىل تسديد اللكمات يل مدة  20يوماً ،وانهالوا عيل
رضبا بالعيص .وطلبت منهم يف إحدى املرات أن أُعرض عىل الطبيب كي يفحص جبهة رأيس التي كانت
تنزف دماً ،ولكنهم تجاهلوا طلبي.
" وبعد عرشين يوماً ،قاموا بنقيل إىل مركز الحجز يف حارم ،ورحبوا بي بحفلة رضب بالكوابل،
واحتُجزت يف زنزانة رفقة  17رجال ً جميعهم من املدنيني .وسمعت رصاخ أشخاص طوال اليوم والليل،
ثم اقتادوني إىل غرفة التعذيب بعد أن أمضيت  24ساعة مع آخرين يف نفس الزنزانة ،وجعلوني اتخذ
وضعية الشبح حيث قيدوا يداي إىل السقف بالسالسل لرفع أصابع قدماي عن األرض ،ثم انهالوا عيل
رضبا ً بالعيص وبقيت بنفس الوضعية طوال خمسة أيام .وكانوا يسمحون يل باسرتاحة مدتها 10
دقائق كل ساعة ،ولقد شاهدت املوت يدنو مني مرارا ً أثناء تلك األيام الخمسة.

 103مقابلة هاتفية 20 ،مايو /أيار .2016
104تم إخفاء اسمه الحقيقي.
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"وأعقب التعذيب البدني تعذيبٌ نفيس أثناء جلسات االستجواب .وفتشوا حسابي عىل فيسبوك ،وعثروا
فيه عىل تعليق نرشته وسخرت فيه من جبهة النرصة .واتهمني املحقق بأني علماني ،وهذا صحيح،
ولكني أنكرت التهمة .ورشعوا برضبي إىل أن اعرتفت بأني غري ملتزم دينياً ،ثم قاموا بتعصيب عيناي،
ونقلوني بالسيارة إىل سلقني مع شخص آخر ،وتم احتجازي هناك يف زنزانة مع أشخاص آخرين
أخربوني أنه ال يوجد تعذيب يف املحكمة .وعندما شاهد الحارس آثار الكدمات عىل جسدي قال إن
الحراس يف حارم عبارة عن وحوش ،وأنه ال بد من محاسبتهم.
"وتم إطالق رساح أحدهم لحسن الحظ ،وتمكنت عن طريقه من إعالم والداي بمكان تواجدي ،وجاءت
والدتي وشقيقتي لزيارتي بعد يومني يف سلقني .والتقت والدتي بأحد القضاة ،وكان مرصي الجنسية،
وقال لها أنه يمكن أن يتم اإلفراج عني لو التزمت بالدين وتوقفت عن العمل مع الجيش السوري الحر،
105
فوافق ُ
ت وتم إخالء سبييل بعد  60يوما ً من العذاب".
وثمة ناشط آخر يُدعى "إبراهيم" 106يؤمن بعلمانية الدولة ،وتعرض بدوره لالختطاف عىل أيدي "جبهة النرصة"
يف حلب بتاريخ  7إبريل /نيسان  ،2015وتعرض للتعذيب فرتة احتجازه التي استمرت ثالثة أيام .ويعتقد
إبراهيم أنه استُهدف لقيامه بتنظيم مظاهرات سلمية تأييدا ً النتفاضة  .2011وأخرب منظمة العفو الدولية بما ييل:
"داهمت جبهة النرصة مكان أحد االحتجاجات قبل ثالثة أيام من اختطايف ،وأزالوا جميع أعالم الثورة،
واتهموا املشاركني بأنهم من العلمانيني املناوئني لتنظيم القاعدة .وتوجهت بعد ثالثة أيام إىل محكمة
مجلس القضاء األعىل لتحرير شكوى بحقهم ،فقامت مجموعة من الرجال باختطايف يف طريق عودتي
من حي األنصاري بحلب وقاموا بتقييدي ورضبي داخل السيارة التي استمرت باملسري طوال ساعة من
الزمن ،ثم اتضح يل أثناء االستجواب الذي استمر ساعتني أنهم من جبهة النرصة .وطرحوا عيل أسئلة
من قبيل "ملاذا تعارض جبهة النرصة؟" "وملاذا تحمل أعالم الثورة وليس راية اإلسالم؟" واتهمني
املحقق أثناء جلسة االستجواب الثانية بأنني أقوم بجمع إحداثيات املواقع الجغرافية الخاصة بقواعد
جبهة النرصة عرب نظام تحديد املواقع العاملي لصالح قوى التحالف بقيادة الواليات املتحدة ،وتم اقتيادي
بعد جلسة االستجواب الثانية إىل غرفة التعذيب ،وعلقوني بوضعية الشبح من رسغي إىل السقف مع
مراعاة عدم ملس أصابع قدماي لألرض ،ثم انهالوا عيل رضبا ً بالكوابل عىل سائر أنحاء جسدي .وأعتقد
أنهم تركوني معلقا ً مدة  30دقيقة ،وشعرت بآالم مربحة .واعتقدت أن األمر قد انتهى ولكن كنت
مخطئا ً .فلقد استخدموا بعد وضعية الشبح أسلوب الدوالب ،وقاموا بوضع عصابة عىل عيناي
وأجربوني عىل الدخول يف إطار وانهالوا عيل رضبا ً بالعيص ثم اقتادوني إىل زنزانة الحبس االنفرادي.
وضع الحرس عصابة عىل عيناي يف اليوم التايل واقتادوني بالسيارة مدة نصف ساعة ،وتركوني عىل
قارعة الطريق كما لوكنت حيوانا من الحيوانات .وال أعلم ما هي املنطقة التي احتُجزت فيها ولكن يبدو
أنه أحد املصانع ما يجعلني أعتقد أنه يف القسم الغربي من محافظة حلب عىل األرجح .ولم أمثل أمام
107
القايض واحتُجزت طوال ثالثة أيام وأعتقد أنه قد تم أإلفراج عني جراء ضغط الرأي العام".

 105مقابلة يف تركيا 10 ،ديسمرب /كانون األول .2015
106تم إخفاء اسمه الحقيقي.
 107مقابلة هاتفية 4 ،إبريل /نيسان .2016
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وقال "حليم" 108الذي يعمل يف مجال اإلغاثة أنه تعرض لالختطاف عىل أيدي "حركة نور الدين زنكي" بتاريخ 13
يوليو /تموز  2014أثناء إرشافه عىل مرشوع يف أحد مستشفيات مدينة حلب .وظل قيد االحتجاز بمعزل عن
العالم الخارجي طوال شهرين ،وأُجرب خاللها عىل التوقيع عىل اعرتافات انتُزعت منه تحت التعذيب .ووصف حليم
تفاصيل محنته ملنظمة العفو الدولية قائال ً:
"كنت داخل املستشفى لحظة قيام  10مقاتلني بمداهمته بعد أن ترجلوا من شاحنتهم الصغرية .وكانوا
ملثمني ويرتدون مالبس سوداء ،واقتادوني إىل مصنع الصابون يف القاسمية ،الذي تم تحويله إىل مركز
احتجاز تابع "لحركة نور الدين زنكي" .وبعد دخولك املصنع ،يُوجد عىل اليسار تسع زنازين ُ
خصصت
سبع منها للرجال ،فيما ُ
خصصت اثنتان للنساء باإلضافة عىل غرف االستجواب .وقالت يل قوات رشطة
سوريا الحرة أن مدير املستشفى قد حرر شكوى بحقي ،وأخذوني إىل الزنزانة األوىل وأعطوني مرتبة
ووسادة .وال تتجاوز مساحة الزنزانة  20مرتا مربعا واحتُجزت فيها رفقة عرشة أشخاص رسعان ما
ارتفع عددهم إىل  24شخصا ً قبيل اإلفراج عني .وقال يل أحد املحتجزين معي ويُدعى مصطفى أنه قد
تعرض للتعذيب باستخدام أسلوب )بالنغو( أي أنه قد تم تعليقه من رسغيه ويداه مقيدتان خلف ظهره.
ولقد قاموا بتعذيبه مجددا ً يوم وصويل ،وتوجب علينا أن نساعده كي يتمكن من تناول الطعام والذهاب
إىل دورة املياه جراء األلم الشديد الذي كان يعاني منه .وتم اقتيادي يف اليوم الخامس إىل غرفة
االستجواب حيث اتهمني املحققون بالتجسس لصالح الحكومة السورية ،وتزويدها بإحداثيات
املستشفى الجغرافية ،وهو ما أنكرته ،إذ إن املشكلة الفعلية هي الشكوى التي حررتها بحق مدير
املستشفى بشأن إساءة استغالل أموال املستشفى.
"وتم استجوابي أثناء فرتة احتجازي ست أو سبع مرات ،وجلبوا قبل أسبوعني من إخالء سبييل أحد
موظفي املستشفى الذي أخربني أنهم أجربوه عىل أن يقول إنني دفعت له رشوة كي يقف عىل مدخل
املستشفى ،ويراقب أنشطة املستشفى ويبلغني بها .كما أسندوا يل تهمة رسقة املعدات وبيعها كي
أغطي مبلغ الرشوة ...وعندما رفضت أن أوقع عىل ورقة االعرتافات ،أوعز املحقق للحارس بأن يقوم
بتعذيبي .واستخدم هذا األخري أسلوب "بساط الريح" ،حيث وضع كلتا يداي فوق رأيس ،وأجربني عىل
رفع ساقاي بشكل متقاطع ،ثم انهال رضبا ً بالكوابل عىل أخمص قدماي .ولم أتمكن من تحمل األلم،
فوافقت عىل أن أوقع عىل الورقة .وأُفرج عني بتاريخ  6سبتمرب /أيلول  2014دون أن أمثل أمام
القايض .ولم يعيدوا مقتنياتي يل أبداً ،أي محفظتي وبطاقات الهوية الصور الوحيدة التي أحملها
لوالدي ،فلقد صودرت جميعها ...ولم يسمحوا يل أن أتصل بعائلتي طيلة فرتة احتجازي عىل الرغم من
توسالتي لهم بهذا الشأن .فلقد كنت دائم التفكري بعائلتي وكيف يمكنهم تدبر أمورهم بدوني ألنني
109
كنت املعيل الوحيد للعائلة".

108تم إخفاء اسمه الحقيقي.
 109مقابلة ففي تركيا 5 ،ديسمرب /كانون األول .2015
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 .4ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻮﺟﺰة
وال زالت منظمة العفو الدولية تتلقى منذ عام  2014عددا ً من االدعاءات التي تزعم قيام "جبهة النرصة" وحركات
"أحرار الشام" ،واملحاكم التابعة ،لهما بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة يف حلب وإدلب .وتشمل قائمة
األشخاص الذين تم إعدامهم بإجراءات موجزة مدنيني وأرسى من قوات النظام املسلحة وعنارص من ميليشيا
الشبيحة املوالية للنظام وأشخاصا يُزعم أنهم "متسللون" ،ومقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية ومقاتلني من الجماعات
املتناحرة األخرى التي تعارض الحكومة السورية .وقامت الجماعات املسلحة يف بعض الحاالت بتنفيذ عمليات
إعدام بإجراءات موجزة أمام العامة.
ويحظر القانون الدويل تعمد قتل املحتجزين سواء أكانوا مدنيني أو أرسى من الجنود أو عنارص امليليشيات أو
املقاتلني أو من يُعرفوا "باملتسللني" .ويشكل إعدام هؤالء األفراد بإجراءات موجزة انتهاكا خطريا ً للقانون اإلنساني
الدويل وجرمة حرب .كما يندرج ضمن جرائم الحرب القيام بإصدار أحكام اإلعدام وتنفيذها دون أن تكون
ً 110
صادرة عن محكمة أصولية توفر جميع الضمانات التي ال يمكن االستغناء عنها عموما.
وا ّ
طلعت منظمة العفو الدولية عىل بيانات عامة صادرة عن محكمة بيت العدل التي تديرها "جبهة النرصة" خالل
الفرتة ما بني عامي  2014و 2015وتعلن فيها عن قتل أفراد مدنيني وأرسى من املقاتلني وأشخاص يُزعم أنهم من
املتسللني يف حلب وإدلب 111.وعىل سبيل املثال ،أصدر فرع بيت العدل يف بلدة حريتان يف شمال محافظة حلب بيانا ً
بتاريخ  20سبتمرب /أيلول  2015جاء فيه أنها حكمت عىل ثالثة رجال باإلعدام رميا ً بالرصاص 112،بينهم فتى يف
السابعة عرشة من العمر ،يُدعى أحمد كلش اتُهم باملثلية الجنسية .وقال أحد سكان حريتان ما ييل ملنظمة العفو
الدولية:
"شاهدت أناسا ً متجمهرين يف حي البغدادية بحريتان .وال أذكر التاريخ بالتحديد ،ولكن حدث ذلك خالل
فتى وقد أُصيب بطلقتني بينما كانت
شهر سبتمرب /أيلول  .2015وعندما اقرتبت من الجمع شاهدت ً
أمه تبكي ،ولقد بدى يافعا ً .وأخربني رجل كان يقف هناك أن جبهة النرصة هي التي أطلقت النار عىل
الفتى أمام الجميع بتهمة أنه مثيل الجنس .وأتذكر قضيته قبل عام من ذلك التاريخ لدى احتجازه
بعهدة جبهة النرصة بعد أن اشتكى أنه وقع ضحية اعتداء جنيس عىل أيدي مجموعة من الرجال.
وقامت قوات الجبهة باحتجازه رفقة الذين اعتدوا عليه بدال ً من مساعدته ،ولم اشاهد جثتي الرجلني
113
اآلخريْن".

 110اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدتان  1و.156
 111عكس السري "فرع بيت العدل يف حريتان يقرر إعدام ثالثة أشخاص بتهمة املثلية الجنسية"  21سبتمرب /أيلول 2015
)(http://bit.ly/25IgLEd؛ الجميع من أجل سوريا "بيت العدل يعدم رجالً متهما ً بقتل أحد القيادات الدينية يف جبهة
النرصة"  23يناير /كانون الثاني .(http://all4syria.info/Archive/287864) 2016
 112عكس الرس "فرع بيت العدل يف حريتان يقرر إعدام ثالثة أشخاص بتهمة املثلية الجنسية"  21سبتمرب /أيلول 2015
)) (http://bit.ly/25IgLEdتمت زيارة املوقع يف  17مايو/أيار (2016
 113مقابلة هاتفية 30 ،مايو /أيار .2016
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واحتجزت جبهة النرصة رجال اسمه "صالح" 114يف مركز الحجز التابع لها يف محكمة ببيت العدل يف سلقني خالل
ديسمرب /كانون األول  .2014وأخرب صالح منظمة العفو الدولية بما ييل:
"شاهدت خمس نساء محتجزات سوية داخل زنزانة أثناء تقديم الطعام للمحتجزين .وأخربني الحارس
أنهن متهمات بارتكاب الزنا وأنه ال غفران ملا أقدمن عليه إال باملوت .وبعد شهر واحد من إطالق
رساحي ،شاهدت رشيط فيديو عىل اإلنرتنت يظهر رجاال ً من "جبهة النرصة" وهم يعدمون إحدى
النساء الخمس رميا ً بالرصاص يف الشارع .كانت امرأة يف أواسط العمر فيما لم تظهر النساء األخريات
115
يف الرشيط".
ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من مراجعة محتويات رشيط الفيديو نظرا لحذفه من عىل موقع يوتيوب ،ولكن
تسنى لها أن تراجع محتويات رشيطني آخرين عىل الشبكة يظهر فيهما إعالن "جبهة النرصة" عن إعدام امرأتني
بتهمة الزنا يف إدلب خالل عام  .2015وثمة أدلة أخرى تثبت قيام "جبهة النرصة" بإعدام مقاتلني من قوات
116
النظام بإجراءات موجزة ،عقب استيالئها عىل األرايض التي كانت واقعة تحت سيطرة تلك القوات يف .2015
واستولت الجبهة وغريها من الجماعات املسلحة عىل مطار أبو الزهور يف محافظة إدلب بتاريخ  9سبتمرب /ايلول
 ،2015وأرست ما ال يقل عن  60جنديا من قوات النظام 117.ثم ظهر رشيط فيديو عىل الشبكة بتاريخ 19
118
سبتمرب /أيلول يظهر عنارص "جبهة النرصة" وهم يقومون بإعدام أولئك األرسى رميا ً بالرصاص.
وذكر اثنان من مسؤويل مجلس القضاء األعىل واملحكمة التي تديرها "الجبهة الشامية" أن القانون العربي املوحد
لإلجراءات الجنائية ينص عىل عقوبة اإلعدام يف جرائم من قبيل القتل بدافع الرسقة والقتل العمد والردة 119.وذكر
 114مقابلة يف تركيا 10 ،ديسمرب /كانون األول .2015
 115مقابلة يف تركيا 10 ،ديسمرب /كانون األول .2015
 116العالم اآلن "عىل خطى داعش...جبهة النرصة تعدم امرأة يف معرة مرصين"  14يناير /كانون الثاني 2015
)( https://www.youtube.com/watch?v=sAuRfDz_Flo؛ سوريا الغد "النرصة تعدم امرأة متهمة بالزنا للمرة
الثانية خالل األسبوع الحايل"  20يناير /كانون الثاني 2015
)( https://www.youtube.com/watch?v=B1rmeSuORDs
 117انظر التعليقات املنشورة عىل موقع فيسبوك
)( https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/videos/10156223060555727؛ أورينت نيوز "تحرير
مطار ابو الزهور العسكري"  9سبتمرب /أيلول (https://www.youtube.com/watch?v=pqbVO92jEoE) 2015
 118تويت بوك "النرصة تعدم عنارص قوات النظام يف مطار أبو الزهور العسكري"
)( https://www.youtube.com/watch?v=jEUKtjroCyw؛ آرا نيوز "جبهة النرصة وجماعات مسلحة أخرى تعدم
األرسى يف مطار أبو الزهور العسكري يف إدلب"  20سبتمرب /ايلول ) .(http://bit.ly/1XSwRVy) 2015تمت زيارة
املوقع يف  26مايو/أيار .(2016
 119انظر القانون العربي املوحد لإلجراءات الجنائية )at http://www.carjj.org/sites/default/files/united-
arab-criminal-law-part1.pdfوhttp://www.carjj.org/sites/default/files/united-arab-criminal-
.( law-part2.pdf
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نائب مدير املجلس يف مقابلة مع منظمة العفو الدولية" :تُنفذ أحكام اإلعدام يف مراكز الحجز وفق مبادئ الرشيعة
120
ثم تُسلم الجثة إىل ذويها إلتمام مراسم الدفن".
ويف مقابلة مع منظمة العفو الدولية ،قال أحد املسؤولني يف املحكمة التي تديرها "الجبهة الشامية" أن املحكمة
تحكم باإلعدام عىل األرسى من عنارص قوات النظام وأجهرته األمنية وميليشيا الشبيحة ،ومن يُشتبه يف أنهم من
121
املتسللني .ولكن لم يفصح املسؤول املذكور عن مكان تنفيذ أحكام اإلعدام تلك.
وأعلن جهاز األمن التابع "للجبهة الشامية" بتاريخ  25يناير /كانون الثاني  2015عن إعدام عبد الله عادل همام
ومحمد حيدر حياني وابتسام ملحم عقب اتهامهم بتسميم مقاتيل الجبهة والتجسس لصالح الحكومة السورية.
وأكدت إحدى املنظمات املحلية ملنظمة العفو الدولية أن ابتسام ملحم قد اعتُقلت عىل أيدي عنارص "الجبهة
123
الشامية" يف يناير /كانون الثاني  2015وأنه قد تم اقتيادها إىل جهة غري معلومة.

122

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع ثالثة من سكان مدينة حلب قالوا إنهم شاهدوا عمليات قتل بإجراءات
موجزة رميا ً بالرصاص بحق أربعة من عنارص قوات النظام وميليشيا الشبيحة املوالية له عىل أيدي "الجبهة
الشامية" ما بني عامي  2014و .2015وأخرب أحد سكان حلب منظمة العفو الدولية بما ييل:
"شاهدت تنفيذ حكم اإلعدام بإجراءات موجزة بحق اثنني من عنارص الشبيحة اللذين ألقت الجبهة
الشامية القبض عليهما ،وتم تنفيذ الحكم أمام مستشفى الشفاء يف مدينة حلب يف يومني مختلفني
خالل عام  ،2015حيث قامت الجبهة الشامية بتالوة قرار اإلعدام عىل املأل قبل أن يطلق عنارصها النار
124
عليهما بالبندقية .وتُركت الجثتان ملقاتني لبضع ساعات يف الشارع كي يراهما الجميع".
ووصف اثنان من سكان املدينة للمنظمة حادثة مشابهة شهدت إعدام اثنني من جنود قوات النظام عىل املأل يف أحد
أحياء املدينة أواخر العام  .2014وأخرب أحد سكان املدينة منظمة العفو الدولية بما ييل:

 120مقابلة هاتفية 10 ،مايو /أيار .2016
 121مقابلة هاتفية 30 ،مايو /أيار .2016
 122حلب نيوز "إعدام خلية تابعة للنظام عقب محاولتها تسميم مقاتيل الجبهة الشامية"  25يناير /كانون الثاني 2015
)
http://halabnews.net/?p=62350https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria/photos/a.443767
) .( 102335638.102066.435367703175578/811469968898681/?type=3&theaterتمت زيارة املوقع يف
20مارس/آذار (2016
 123مراسالت عرب الربيد اإللكرتوني 22 ،مايو /أيار .2016
 124مقابلة هاتفية 16 ،مايو /أيار .2016
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"ألقت الجبهة الشامية القبض عىل عدد من عنارص قوات النظام أثناء اشتباكات وقعت بينهما يف حلب
أواخر عام  .2014وأُعدم عنرصان بالرصاص أعتقد أنهما من القادة أوال ً أمام حشد من الناس ،وظلت
125
الجثث ملقاة يف الشارع طوال يوم قبل أن يقوم السكان برفعها بعد أن غطت دمائها الرصيف".

 125مقابلة هاتفية 16 ،مايو /أيار .2016
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 .5اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
تنطبق قواعد القانون اإلنساني الدويل أو قوانني الحرب عىل سلوك أطراف النزاع املسلح غري الدويل الدائر يف سوريا،
وينسحب ذلك عىل الجماعات املسلحة من غري الدولة ،وهو قانون ال ينطبق إال يف سياقات النزاعات املسلحة،
ويهدف إىل حماية جميع األشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية ،وخصوصا املدنيني ،بما يف ذلك من سبق
له املشاركة يف تلك األعمال أو الجرحى أو املستسلمني أو األرسى .ويحدد القانون اإلنساني الدويل معايري من
السلوك اإلنساني ،ويحد من وسائل وأساليب تنفيذ العمليات العسكرية ،إذ يتمثل غرضه األسايس يف الحد قدر
اإلمكان من حجم املعاناة اإلنسانية يف أوقات النزاع املسلح.
ً
ملزمة لجميع أطراف النزاع املسلح بما فيها الجماعات املسلحة من غري
وتُعترب قواعد القانون اإلنساني الدويل
الدولة من قبيل تلك التي تنشط تحت لواء ائتاليف فتح حلب وجيش الفتح.
وبما أن سوريا هي إحدى الدول األطراف باتفاقيات جنيف لعام  ،1949فال بد من التنويه بأن املادة  3املشرتكة
بني االتفاقيات األربع التي تنطبق عىل جميع أطراف النزاع املسلح غري الدويل كالنزاع الدائر يف سوريا حاليا ً وكونها
تشكل متن القانون الدويل العريف تنص عىل حظر "القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب،
واملعاملة املهينة والحاطة بالكرامة ،وأخذ الرهائن ،وإصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة
ً 126
أمام محكمة مشكلة تشكيال ً قانونيا".
ويشكل انتهاك هذه القواعد من قبيل تعذيب املحتجزين أو إعدامهم بدون محاكمة سواء أكانوا مدنيني أو مقاتلني
127
أرسى أو من يُطلق عليهم باملتسللني جريمة حرب.
كما ينص القانون اإلنساني الدويل عىل اعتبار القادة العسكريني والرؤساء املدنيني مسؤولني مسؤولية جنائية عن
جرائم الحرب التي يرتكبها من هم تحت إمرتهم ،إذا كان هؤالء القادة أو الرؤساء هم من أوعزوا بارتكاب هذه
الجرائم ،أو علموا بشأنها أو توفرت األسباب املوجبة لعلمهم بارتكابها ،أو بنية ارتكابها ،دون اتخاذ التدابري
128
الرضورية ملنعها ،أو معاقبة مرتكبيها يف حال وقوعها فعال ً.
129

ولجميع الدول حق تطبيق مبدأ الوالية العاملية يف محاكمها الوطنية بشأن جرائم الحرب املرتكبة يف دول أخرى.
ويتعني عليها التحقيق يف جرائم الحرب التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها ومالحقة املشتبه بارتكابهم لها عند
130
االقتضاء.

 126املادة املشرتكة  (1) 3من اتفاقيات جنيف األربع.
 127نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية ،املادة /2) 8ج(.
 128اللجنة الدولية للصليب األحمر "القانون اإلنساني الدويل العريف" املجلد  ،1القواعد :القاعدتان  152و.153
 129اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .157
 130اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .158
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ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت
تعطي حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة التي توثقها منظمة العفو الدولية ملحة عن واقع الحياة
تحت حكم جماعات املعارضة املسلحة يف محافظتي حلب وإدلب .وأما املدنيون الذين يعيشون يف ظل التهديد
الدائم باحتمال تعرضهم للهجمات العشوائية من قوات الحكومة ال ليشء سوى ألنهم يقطنون مناطق وقعت تحت
سيطرة الجماعات املسلحة ،فلقد تعرضوا بدورهم للكثري من االنتهاكات عىل أيدي تلك الجماعات الساعية إىل تأكيد
سلطتها عن طريق تطبيق العدالة بخشونة وإيقاع عقوبات قاسية بحق املخالفني .وتعرض ناشطون إعالميون
وصحفيون ومحامون وعمال إغاثة وغريهم لالختطاف والتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة عىل أيدي
عنارص الجماعات املسلحة املنضوية تحت لواء ائتاليف جيش الفتح و)معركة( فتح حلب .كما كان سكان حلب
وإدلب شهودا ً عىل عمليات إعدام بإجراءات موجزة نفذتها جبهة النرصة وحركة أحرار الشام بحق مدنيني وأرسى
من عنارص قوات الحكومة السورية وميليشيا الشبيحة املوالية لها ومن يُعتقد بأنهم من املتسللني ومقاتيل تنظيم
الدولة اإلسالمية وعنارص الجماعات املتناحرة األخرى .ويمكن القول بأن هذه االنتهاكات وغريها من االنتهاكات
الخطرية األخرى التي ارتُكب جلها من خالل أجهزة عشوائية شبه قضائية هي انتهاكات ترقى إىل مصاف جرائم
الحرب ،ويتعني جلب مرتكبيها أو الذين أوعزوا بارتكابها للمثول أمام القضاء.
ولقد ارتُكبت هذه االنتهاكات يف سياق جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعات املعارضة املسلحة يف مختلف أنحاء
سوريا عن طريق قتل املدنيني وإصابتهم من خالل االستخدام العشوائي ألسلحة من قبيل قذائف الهاون والعبوات
الناسفة املحلية الصنع والتفجريات االنتحارية بالسيارات املفخخة يف اعتداءات استهدفت املناطق السكنية الواقعة
تحت سيطرة الحكومة .وال يمكن تربير ارتكاب جرائم الحرب تحت أي مربر وبغض النظر عن االنتهاكات
املنهجية والواسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية.
ويمكن وصف السياق السيايس األوسع نطاقا ً الذي قد يقود تعثر مفاوضات السالم فيه إىل الطلب من جماعات
املعارضة املسلحة أن تلعب دورا ً رئيسيا ً يف وقف النزاع ومستقبل العملية االنتقالية السياسية .وإذا أرادت
الجماعات أن تحظى بثقة الناس الذين يقطنون يف املناطق الخاضعة لسيطرتها فال بد لها وللمجتمع الدويل ال
سيما الحكومات التي تقدم الدعم لها ماليا وسياسيا أن تتصدى ملا ترتكبه من انتهاكات دون مزيد تأخري.
وعليه ،فتقرتح منظمة العفو الدولية التوصيات التالية:

إىل الجماعات املسلحة التي تعارض الحكومة السورية:
بما فيها تلك التي تعمل تحت راية ائتاليف )معركة( فتح حلب وجيش الفتح:
 قيام القيادات العليا بإدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان ومخالفات أحكام القانون اإلنساني الدويل بما يف
ذلك اإلدانة العلنية لعمليات االختطاف واالحتجاز التعسفي والتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة
واملحاكمات الجائرة والقتل بإجراءات موجزة واستخدام العقوبات القاسية واملهينة؛
 واإليعاز إىل تابيعهم بأنه لن يتم التهاون مع انتهاكات القانون اإلنساني الدويل تحت أي ظرف من الظروف،
وأنه سوف تتم محاسبة مرتكبيها؛
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 واإلفراج فورا ً ودون رشوط عن جميع األشخاص املحتجزين ال ليشء سوى العتبارات تتعلق بآرائهم السياسية
أو بسبب دياناتهم أو قومياتهم؛
 وإعالم عائالت املحتجزين بمصريهم وأماكن تواجدهم بما يف ذلك من لقي حتفه منهم وإعالمهم بظروف
ومالبسات وفاتهم وأماكن دفنهم؛
 والسماح بإجراء تفتيش دويل مستقل لجميع أماكن الحجز ،وضمان تلبية ظروف االحتجاز ومعاملة
املحتجزين للرشوط الواردة يف املعايري الدولية ذات الصلة من قبيل قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة
السجناء ،وتوفري كامل الحماية لجميع املحتجزين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة
السيئة يف الحجز؛
 ووقف استخدام أشكال العقوبة التي تنتهك الحظر املفروض عىل التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
 ورصف جميع العنارص من الخدمة يف حال ثبوت مسؤوليتهم عن ارتكاب أو اإليعاز بارتكاب انتهاكات
خطرية ألحكام القانون اإلنساني الدويل بما يف ذلك جرائم الحرب املحتملة؛
 والتعاون مع التحقيقات املستقلة واملحايدة يف انتهاكات القانون اإلنساني الدويل بما يف ذلك اللجنة التي
فوضتها األمم املتحدة التحقيق يف األحداث يف الجمهورية العربية السورية.

إىل جميع أعضاء الفريق الدويل لدعم سوريا:
وتحديدا ً فرنسا وقطر والسعودية وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة:
 الضغط عىل الجماعات املسلحة الضالعة يف النزاع السوري كي تتوقف عن ارتكاب جميع انتهاكات القانون
اإلنساني الدويل وخصوصا ً ممارسات االختطاف والتعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة السيئة واإلعدام بإجراءات
موجزة؛
 وحث الجماعات املسلحة عىل االمتثال ملواد وأحكام قراري مجلس األمن  2139و 2254املتعلقة بحقوق
اإلنسان والجوانب اإلنسانية؛
 والتوقف فورا ً عن نقل األسلحة والذخائر وغري ذلك من املعدات العسكرية بما فيها أشكال الدعم اللوجستي
واملايل إىل الجماعات املسلحة املتورطة يف ارتكاب جرائم حرب وغريها من االنتهاكات والخروقات الخطرية لحقوق
اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل؛
 والتوقف عن إصدار تصاريح نقل األسلحة إىل مستخدمني نهائيني من املرجح أن يقوموا باستخدامها يف
ارتكاب أو تيسري ارتكاب جرائم حرب وغريها من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان واملخالفات ألحكام القانون
اإلنساني الدويل ،ومنع نقل شحنات األسلحة يف الظروف واألحوال التي يغلب عىل الظن فيها احتمال تحويلها عن
وجهتها األصلية بما يفيض إىل ارتكاب مثل هذه الجرائم واالنتهاكات؛


واستحداث آلية رقابة قوية تتيح التحقق قبيل نقل أية أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية إىل الجماعات
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املسلحة يف سوريا ،وذلك من أجل استبعاد أية مخاطر ملموسة من احتمال إساءة استخدام تلك األسلحة واملعدات
أو تحويلها عن وجهتها بقصد ارتكاب أو تيسري ارتكاب جرائم حرب وغري ذلك من االنتهاكات الخطرية لحقوق
اإلنسان أو خروقات القانون اإلنساني الدويل؛
 واتخاذ تدابري فعالة تكفل منع تمرير املساعدات املالية أو املادية للجماعات املسلحة التي ترتكب جرائم حرب
وغريها من االنتهاكات والخروقات الخطرية يف سوريا.

التوصيات املوجهة إىل االتحاد األوروبي عىل وجه الخصوص:
 الضغط عىل فرنسا واململكة املتحدة كي توقفا فورا ً نقل شحنات األسلحة والذخائر وغريها من املعدات
العسكرية بما يف ذلك وقف أشكال الدعم اللوجستي واملايل يف حال توفر أدلة موثوقة تشري إىل ارتكاب الجماعات
املسلحة لجرائم حرب أو انتهاكات وخروقات خطرية أخرى لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل.

التوصيات املوجهة إىل روسيا والواليات املتحدة عىل وجه التحديد:
 إعطاء األولوية ،أثناء محادثات السالم التي تجري بوساطة أممية ،للتصدي ملسائل االختطاف واالحتجاز
التعسفي والتعذيب وغري ذلك من ضورب املعاملة السيئة التي تُرتكب عىل أيدي الجماعات املسلحة وقوات الحكومة
السورية وكذلك حاالت االختفاء القرسي التي ترتكبها الدولة.

إىل الدول كافة:
 القبول بتقاسم املسؤولية يف التحقيق يف جرائم الحرب يف سوريا وغريها من الجرائم التي يعاقب القانون
الدويل عليها ومالحقة مرتكبيها ،والسعي تحديدا ً إىل تطبيق مقتضيات مبدأ الوالية العاملية لدى محاكمها الوطنية
بشأن جرائم الحرب يف سوريا وغريها من الجرائم التي تنطبق أحكام القانون الدويل بشأنها؛
 وإنشاء فرق دولية مشرتكة للتحقيق واملالحقة ضمن سياق املسؤولية املشرتكة عن التحقيق يف الجرائم التي
يعاقب القانون الدويل عليها يف سوريا وتحسني فعالية التحقيقات وفرص اعتقال الجناة وتنسيق عمليات
مالحقتهم جنائيا ً.

إىل مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل سوريا:
 ضمان إعطاء األولوية للمسائل املتعلقة بخروقات القانون اإلنساني الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان من
قبيل االحتجاز التعسفي واالختطاف والتعذيب واالختفاء القرسي أثناء محادثات السالم التي تجري بوساطة األمم
املتحدة يف جنيف؛
 والضغط عىل الواليات املتحدة وروسيا كي تحرصا عىل أن تتضمن تدابري بناء الثقة التي تم االتفاق عليها يف
سياق محادثات السالم موضوع اإلفراج عن املحتجزين تعسفا ً لدى الجماعات املسلحة والدولة يف سوريا وتزويد
عائالت جميع املفقودين باملعلومات املتعلقة بمصريهم عىل إثر احتجازهم.

رقم الوثيقةMDE 24/4227/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية يوليو/تموز 2016

"لقد كان التعذيب عقابا يل"مع
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب بسوريا

49

إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة:


إحالة ملف األوضاع يف سوريا إىل مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية؛

 وإيقاع عقوبات تستهدف قادة الجماعات املسلحة وعنارصها املسؤولني عن ارتكاب جرائم حرب وفق أحكام
قرار مجلس األمن رقم .2139

رقم الوثيقةMDE 24/4227/2016 :

منظمة العـفـو الـدولية يوليو/تموز 2016

"ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﻲ"
حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات املسلحة يف حلب وإدلب
بسوريا
كانت قوات الحكومة مسؤولة عن ارتكاب غالبية االنتهاكات عىل هامش النزاع يف سوريا ،ولكن تظل األوضاع يف
محافظتي حلب وإدلب بمثابة دراسة حالة تنطوي عىل الكثري من املعلومات التي تسلط الضوء عىل واقع األمور .املتعلقة
بتطور األمور عندما تبسط جماعات املعارضة املسلحة سيطرتها عىل األرض وتنشئ مؤسسات شبه قضائية.
ويوثق التقرير الحايل  24حالة اختطاف ،وقعت ما بني عامي  2012و ،2015بناء عىل مقابالت أُجريت مع أفراد تعرضوا
لالختطاف واالحتجاز ،قبل أن يتم إطالق رساحهم ومع أفراد عائالت مختطفني ،وال زالوا يف عداد املفقودين حتى اآلن.
وقال ضحايا خمس من هذه الحاالت أنهم تعرضوا للتعذيب .وتتضمن قائمة الجماعات املسلحة املتهمة بارتكاب هذه
العمليات كال من "الجبهة الشامية" و"حركة نور الدين زنكي" و"الفرقة  16يف حلب" ،والتي انضوت جميعا ً تحت لواء
ائتالف "فتح حلب" يف  ،2015و"جبهة النرصة" و"حركة أحرار الشام اإلسالمية يف إدلب" اللتان انضمتا الئتالف "جيش
الفتح" يف العام نفسه .وتتمتع جميع هذه الجماعات بدعم قوي من حكومات دول مثل قطر والسعودية وتركيا
والواليات املتحدة.
كما يوثق التقرير عددا ً من املزاعم املتعلقة بتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة عىل أيدي الجماعات املسلحة يف حلب
وإدلب بحق مدنيني وأرسى من قوات النظام وأجهزته األمنية وميليشيا الشبيحة املوالية له ،ومن يُوصفوا بأنهم من
املتسللني.
وتناشد منظمة العفو الدولية جميع جماعات املعارضة املسلحة يف سوريا كي تدين االنتهاكات ،وتبادر فوراً ،ودون رشط
أو قيد ،إىل اإلفراج عن جميع املحتجزين عىل خلفية ما يحملونه من آراء سياسية أو العتبارات تتعلق بدياناتهم أو
قومياتهم ،والسماح بتفتيش دويل مستقل لجميع منشآت االحتجاز.
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International Secretariat
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www.amnesty.org/ar

