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الجماعات المسلحةسوريااألخبار

سوريا: حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة على أيدي الجماعات المسلحة

UTC 15:56 ,2016 5 تموز / يولیه

قالت منظمة العفو الدولیة في تقرير جديد تنشره الیوم أن الجماعات المسلحة التي تنشط في حلب وإدلب والمناطق المجاورة لھما في شمال سوريا قد نفذت موجة مروعة من عملیات
االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة.

ويوفر التقرير المعنون "لقد كان التعذيب عقاباً لي: حاالت االختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وإدلب بسوريا" إطاللة نادرة على واقع الحیاة في
المناطق الواقعة تحت سیطرة جماعات المعارضة المسلحة، والتي يُعتقد أن بعضھا يحظى بدعم حكومات دول مثل قطر والسعودية وتركیا والواليات المتحدة على الرغم من األدلة التي تشیر
إلى أنھا ترتكب انتھاكات ألحكام القانون الدولي (أو قوانین الحرب).  ويسلط التقرير الضوء على المؤسسات اإلدارية وشبه القضائیة التي أسستھا الجماعات المسلحة لحكم تلك المناطق.  

وبھذه المناسبة، علق مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقیا بمنظمة العفو الدولیة، فیلیب لوثر، قائالً: "يكشف التقرير الحالي النقاب عن الواقع المحبط للمدنیین القاطنین في مناطق تقع
تحت سیطرة بعض الجماعات المسلحة في حلب وإدلب والمناطق المحیطة بھما.  ويحیا الكثیر من المدنیین في ظل خوف دائم من التعرض لالختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات

المسلحة الممسكة بزمام األمور، أو في حال عدم تقیدھم بالقواعد الصارمة التي فرضتھا بعض تلك الجماعات في مناطقھم".

وأضاف لوثر قائالً: "للجماعات المسلحة في حلب وإدلب الیوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغیر ذلك من خروقات القانون اإلنساني الدولي مع إفالتھا من العقاب.  في تطور يبعث على
الصدمة، فلقد تمكنا من توثیق استخدام بعض تلك الجماعات المسلحة نفس أسالیب التعذيب التي دأبت الحكومة السورية على استخدامھا".

وأردف لوثر القول بأنه "يتعین على الدول األعضاء في الفريق الدولي لدعم سوريا بما في ذلك الواليات المتحدة وقطر وتركیا والسعودية التي تشارك في المفاوضات المتعلقة بسوريا أن تمارس
الضغط على الجماعات المسلحة كي تتوقف عن ارتكاب ھذه االنتھاكات واالمتثال ألحكام قوانین الحرب.  كما يجب علیھا أن تتوقف عن نقل أية أسلحة وعدم توصیل أشكال الدعم األخرى

للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغیر ذلك من االنتھاكات الجسیمة".

فیلیب لوثر، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقیا بمنظمة العفو الدولیة

ويبرز التقرير الحالي االنتھاكات التي ارتكبتھا خمس جماعات مسلحة تبسط سیطرتھا على مناطق من محافظتي حلب وإدلب منذ 2012، وتشمل قائمة ھذه الجماعات حركة نور الدين زنكي
والجبھة الشامیة والفرقة 16 التي انضمت إلى ائتالف (معركة) فتح حلب في 2015.  كما تضم أيضاً جبھة النصرة وحركة أحرار الشام اإلسالمیة في إدلب، وھما اللتان أعلنتا عن انضمامھما

الئتالف جیش الفتح في 2015 أيضاً.

وقام بعض الجماعات المسلحة من غیر الدولة، مثل جبھة النصرة والجبھة الشامیة وحركة أحرار الشام، بفرض تفسیره الخاص ألحكام الشريعة، وأنشأت "أنظمة عدالة" في المناطق الواقعة
تحت سیطرتھا، واستحدثت مكاتب ادعاء عام وقوات شرطة ومراكز حجز غیر رسمیة، ثم قامت بتعیین قضاة ال يمتلك بعضھم خبرة في مجال أحكام الشريعة.  وطبقت جماعات من قبیل جبھة

النصرة وحركة أحرار الشام تفسیراً متشدداً ألحكام الشريعة، وفرضت عقوبات ترقى إلى مصاف التعذيب وغیر ذلك من ضروب المعاملة السیئة بحق مرتكبي المخالفات المفترضین.

ويوثق التقرير 24 حالة اختطاف ارتكبتھا الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب خالل الفترة ما بین عامي 2012 و2016.  وتضمنت قائمة الضحايا ناشطین سلمیین وبعض األطفال باإلضافة إلى أفراد
من األقلیات تم استھدافھم ال لشيء سوى العتبارات تتعلق بديانتھم.

كما يركز التقرير بشكل رئیسي على خمس حاالت وقعت في عامي 2014 و2015 زعم أصحابھا أنھم قد تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر جبھة النصرة وحركة نور الدين زنكي عقب
اختطفاھم.

وقال الناشط السیاسي إبراھیم (ولیس ھذا اسمه الحقیقي) الذي تعرض لالختطاف على يد جبھة النصرة في إبريل/ نیسان 2015 أنه قد تم تعذيبه على الدوام طیلة مدة احتجازه على مدار
ثالثة أيام.  ويعتقد أنه قد تم استھدافه شخصیاً جراء قیامه بتنظیم احتجاجات سلمیة تأيیداً النتفاضة عام 2011.

وقال إبراھیم: "تم اقتیادي إلى غرفة التعذيب، وأجبروني على اتخاذ وضعیة الشبح، وقاموا بتعلیقي من رسغي بالسقف بحیث ال تقدر أطراف أصابع قدماي على لمس األرض.  ثم انھالوا ضربا
بالكوابل على جمیع أنحاء جسدي...  واستخدموا بعد ذلك أسلوب الدوالب، وقاموا بطي جسدي، وأجبروني على الدخول داخل إطار سیارة قبل أن ينھالوا علي ضرباً بالعصي".  وجرى إخالء

سبیله بعد أن تركوه وحیداً على قارعة الطريق. 

للجماعات المسلحة في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون اإلنساني
الدولي مع إفالتها من العقاب.

”
“

”تم اقتيادي إلى غرفة التعذيب، وأجبروني على اتخاذ وضعية الشبح، وقاموا بتعليقي من رسغي بالسقف بحيث ال تقدر
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الناشط السیاسي إبراھیم الذي تعرض لالختطاف على يد جبھة النصرة

وتعرض في حالة صادمة أخرى عامل اإلغاثة "حلیم" لالختطاف على أيدي عناصر من حركة نور الدين زنكي في يولیو/ تموز 2014 اثناء إشرافه على مشروع في أحد مستشفیات مدينة حلب. 
وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي طیلة شھرين، قبل أن يتم إجباره على التوقیع على "اعترافاته" تحت التعذيب.

وقال حلیم: "عندما رفضت أن أوقع على ورقة االعترافات، أوعز المحقق للحارس بأن يقوم بتعذيبي.  واستخدم ھذا األخیر أسلوب بساط الريح حیث وضع كلتا يداي فوق رأسي، وأجبرني على
رفع ساقاي بشكل متقاطع، ثم انھال ضرباً بالكوابل على أخمص قدماي.  ولم أتمكن من تحمل األلم، فوافقت على أن أوقع على الورقة". 

استھداف ناشطي حقوق اإلنسان واألقلیات واألطفال

وقال عددٌ من الصحفیین والناشطین اإلعالمیین الذين يعملون على اإلبالغ عن االنتھاكات لمنظمة العفو الدولیة إنھم قد تعرضوا لالختطاف جراء قیامھم بانتقاد سلوك الجماعات المسلحة
الحاكمة للمنطقة.  ولقد تم إخالء سببیل الكثیر منھم في وقت الحق، وذلك على إثر الضغوط التي مورست على الجماعات التي قامت باختطافھم.

وأخبر الناشط اإلعالمي "عیسى" البالغ من العمر 24 عاماً منظمة العفو الدولیة أنه توقف عن اإلبالغ عن أي شيء عبر موقع فیسبوك من شأنه أن يعرضه للخطر عقب تلقیه تھديدات من جبھة
النصرة بھذا الخصوص.

وقال عیسى: "إنھم يتحكمون بما نقول أو ال نقول، فالمرء مخیر بین الموافقة على قواعدھم وسیاساتھم االجتماعیة أو االختفاء.   ولقد تلقیت خالل السنتین الماضیتین تھديدات في ثالث
مناسبات من جبھة النصرة لمجرد انتقادي لحكمھا عبر موقع فیسبوك".

ووصف ناشط إعالمي آخر يُدعى "عماد" كیف قامت جبھة النصرة في يناير/ كانون الثاني 2016 بمداھمة إذاعة "راديو فريش" التي تبث من محافظة إدلب شمال البالد، واختطفت اثنین من
المذيعین واحتجزتھما مدة يومین لمجرد قیامھما ببث موسیقى اعتُبرت مسیئة إلى اإلسالم.

وقال ناشطون إعالمیون في حلب أنھم تلقوا تھديدات شفوية وكتابیة من الجبھة الشامیة وحركة نور الدين زنكي لمجرد انتقادھم الجماعتین أو اتھامھما بالفساد عبر موقع فیسبوك.

وتعرض محامون وناشطون سیاسیون، وآخرون غیرھم، لالعتداء علیھم من الجبھة الشامیة وجبھة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منھم على أنشطتھم ومعتقداتھم الدينیة وآرائھم
السیاسیة المفترضة.

وتعرض "باسل" الذي يعمل محامیاً في إدلب لالختطاف من منزله في معرة النعمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لمجرد قیامه بتوجیه االنتقادات إلى جبھة النصرة.

وقال باسل: "لقد سُررت بتحررنا من حكم النظام السوري الظالم، ولكن أصبح الوضع أكثر سوءا اآلن.  وقمت بتوجیه االنتقادات علناً إلى جبھة النصرة عبر فیسبوك...  فقامت قواتھا باقتیادي من
منزلي في الیوم التالي مباشرة".

باسل الذي يعمل محامیاً في إدلب

وتم احتجازه في أحد المنازل المھجورة طوال 10 أيام قبل أن يتم إخالء سبیله الحقاً بعد أن أجبره آسروه على التخلي عن مھنته وھددوه بأنه سوف لن يرى أفراد أسرته مجدداً إذا لم يمتثل
لطلبھم ھذا.

وثمة ناشطة سیاسیة تعرضت لالختطاف لدى مرورھا بإحدى نقاط التفتیش التابعة لحركة أحرار الشام، وتم احتجازھا في مركز احتجاز تابع لھا.  وأخبرت الناشطة منظمة العفو الدولیة أنه قد تم
توقیفھا لعدم ارتدائھا الحجاب ولالشتباه بوجود صالت لھا مع النظام.

ووثقت منظمة العفو الدولیة تعرض ثالثة صبیة يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً على التوالي لالختطاف على أيدي عناصر من جبھة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب خالل الفترة ما
بین عامي 2012 و2015.  وال زال اثنان منھم في عداد المفقودين اعتباراً من 28 يونیو/ حزيران. 

كما شملت قائمة ضحايا االختطاف أكراداً من حي الشیخ مقصود الذي تقطنه غالبیة كردية بمدينة حلب، باإلضافة إلى قساوسة تم استھدافھم على خلفیة دينیة.

وقال فیلیب لوثر: "يتعین على جمیع الجماعات المسلحة وخصوصاً تلك التي تنشط في حلب وإدلب أن تبادر فوراً ودون شروط إلى إخالء سبیل جمیع األشخاص المحتجزين ال لشيء سوى
على خلفیة آرائھم السیاسیة أو العتبارات تتعلق بدايناتھم أو قومیاتھم".

وأضاف فیلیب لوثر قائالً: "ثمة واجب على قادة الجماعات المسلحة في شمال سوريا يقتضي منھم وضع حدٍ النتھاكات حقوق اإلنسان وخروقات القانون اإلنساني الدولي بما في ذلك قوانین
الحرب.  ويجب علیھم أن يعارضوا ارتكاب مثل ھذه أألفعال وإدانتھا علناً، واإليعاز إلى أتباعھم بما يفید بوضوح عدم تھاونھم مع مثل ھذه الجرائم".

القتل بإجراءات موجزة

يحتوي التقرير أيضاً على أدلة تثبت تنفیذ عملیات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبھة النصرة وحركة أحرار الشام والمحاكم التابعة لھما، أو مجلس القضاء األعلى، الذي يحظى باعتراف
عدد من الجماعات المسلحة في محافظة حلب بوصفه السلطة القضائیة الوحیدة ھناك.

وتشمل قائمة من تم قتلھم بإجراءات موجزة مدنیین بینھم فتى في السابعة عشرة اتُھم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُھمت بارتكاب الزنا، وأسرى من قوات النظام ومیلیشیا الشبیحة الموالیة
له، ومقاتلین من التنظیم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة اإلسالمیة"، ومقاتلي غیر ذلك من الجماعات المتناحرة.  ونفذت الجماعات المسلحة في بعض الحاالت عملیات قتل بإجراءات

موجزة أمام حشد من العامة.  ويحظر القانون اإلنساني الدولي قتل األسرى، ويصنفه على أنه من األفعال التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

واحتجزت جبھة النصرة "صالح" في ديسمبر/ كانون األول 2014، وقال إنه شاھد خمس نساء أخبره الحارس أنھن متھمات بارتكاب الزنا، وإنه "ال مجال لتكفیر ذنبھن إال بالموت".  وشاھد صالح

“أطراف أصابع قدماي على لمس األرض. ثم انهالوا ضربا بالكوابل على جميع أنحاء جسدي

“”لقد ُسررت بتحررنا من حكم النظام السوري الظالم، ولكن أصبح الوضع أكثر سوءا اآلن.
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئةالجماعات المسلحةسوريا

الحقاً شريط فیديو يظھر فیه مقاتلون من جبھة النصرة وھم يعدمون إحدى النساء الخمس.

ويطبق مجلس القضاء األعلى والمحكمة التي تديرھا الجبھة الشامیة أحكام القانون العربي الموحد لإلجراءات الجنائیة، وھو مجموعة من القوانین المستندة إلى الشريعة، وينص على إنزال
عقوبة اإلعدام بمرتكبي جرائم معینة من قبیل القتل والردة.

وقال فیلیب لوثر: "إن إصدار أحكام باإلعدام، وتنفیذھا بإجراءات موجزة دون أن تكون صادرة أصولیاً عن محكمة نظامیة تراعي جمیع الضمانات القضائیة، لیشكل انتھاكاً خطیراً للقانون الدولي
ويرقى إلى مصاف جريمة حرب".

ولطالما حرصت منظمة العفو الدولیة طوال السنوات الخمس الماضیة على توثیق جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة التي ترتكبھا قوات الحكومة السورية على نطاق واسع.  كما وثقت
المنظمة االنتھاكات الخطیرة بما في ذلك جرائم الحرب التي يرتكبھا التنظیم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة اإلسالمیة" وغیره من الجماعات المسلحة.

وقال فیلیب لوثر: "في الوقت الذي ھلل فیه بعض المدنیین القاطنین في المناطق الواقعة تحت سیطرة الجماعات المسلحة لخالصھم من حكم النظام السوري القمعي بادئ األمر، سرعان ما
تالشت اآلمال التي عقدھا ھؤالء على مراعاة الجماعات المسلحة للحقوق ال سیما مع قیامھا بتطبیق القانون بأيديھا وارتكابھا النتھاكات خطیرة".

واختتم فیلیب لوثر تعلیقه قائالً: "من الضروري أن تقوم الواليات المتحدة وروسیا، ومبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا، بمنح األولوية أثناء المحادثات الجارية في جنیف لمسألتي المحتجزين
لدى قوات النظام والمختطفین لدى جماعات المعارضة المسلحة.  ومن جانبه، يتعین على مجلس األمن أن يفرض عقوبات تستھدف قادة الجماعات المسلحة المسؤولین عن ارتكاب جرائم

حرب".

سوريا: جماعات المعارضة المسلحة ترتكب جرائم حرب في مدينة حلب
لجماعات المسلحة في المناطق المحیطة بحي الشیخ مقصود، بمدينة حلب، قد شنت ھجمات عشوائیة متكررة أصابت منازل المدنیین والشوارع واألسواق والمساجد، وقتلت

وجرحت مدنیین، ما يعكس استھتاراً معیباً بحیاة البشر.

سوريا: جماعات المعارضة المسلحة ترتكب جرائم حرب في مدينة حلب

مواضيع
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