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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية

اثنياً: حملة تعريفية عن لواء األقصى والوقائع املرتبطة ابحلادثة
اثلثاً: تفاصيل احلادثة

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة واملنهجية
تتداخــل وتتشــابك مناطــق الســيطرة يف عــدة مناطــق علــى األراضــي الســورية يف القســم اخلــارج عــن ســيطرة النظــام الســوري 
مــا بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة، والتنظيمــات اإلســامية املتشــددة مــن جهــة أخــرى، ويظهــر ذلــك جليــاً يف 
حمافظــة إدلــب، وتُعتــر هــذه املناطــق غــر مســتقرة أمنيــاً ومؤهلــة لنشــوب نزاعــات بــن حــن وآخــر بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 
والتنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وحيــث تبــادر التنظيمــات املتشــددة غالبــاً ابعتدائهــا علــى فصائــل املعارضــة املســلحة، هبــدف 
إظهــار فصائــل املعارضــة املســلحة مبظهــر الضعــف أمــام مُموليهــا وابلتــايل احلصــول علــى دعمهــا، واالســتحواذ علــى ممتلكاهتــا، 
ويف بعــض األحيــان اســتقطاب احلاضنــة الشــعبية، وأخــراً عندمــا يشــعر الفصيــل املتشــدد بقــرب زوالــه فهــذا يدفعــه إىل التصــرف 

بشــكل هســتري إلحــداث بلبلــة قــد تفضــي بــه إىل حتالفــات جديــدة، وهــو مــا قــام بــه تنظيــم “جنــد األقصــى”.

وقــد ســجلنا شــنَّ التنظيمــات املتشــددة الــي تعتمــد يف عقيدهتــا علــى مــا ُيســمى بـــ “مبــدأ التغلــب” العديــَد مــن اهلجمــات، 
ليــس فقــط علــى مقــرات فصائــل املعارضــة العســكرية، بــل علــى املراكــز احليويــة املدنيــة الــي تديرهــا أيضــاً، إضافــة إىل اســتهداف 
املقاتلــن وحواضنهــم املدنيــة بعمليــات اخلطــف واالعتقــال واإلخفــاء القســري، عــن طريــق اســتخدام جمموعــات ُملثمــة تقــوم 
بعمليــات القتــل أو اخلطــف، وقــد اخنفضــت بشــكل كبــر أو انعدمــت بعــد رحيــل تنظيمــي جنــد األقصــى ولــواء األقصــى؛ مــا 

يُعــزز فرضيتنــا أنــه املتســبب الرئيــس يف معظــم تلــك احلــوادث الــي مازالــت قيــد التحقــق واملتابعــة يف معظمهــا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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ل ارتــكاب تنظيــم “لــواء األقصــى” وهــو أحــد التنظيمــات اإلســامية املتشــددة واملبايعــة لتنظيــم داعــش،  يف هــذا التقريــر ُنســجِّ
عمليــات  قتــل مجاعــي رميــاً ابلرصــاص حبــق أشــخاص ُمعظمهــم مقاتلــون ينتمــون إىل فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وبعضهــم 
مدنيــون ال ينتمــون ألي فصيــل مقاتــل، وذلــك يف مركــز احتجــاز ُيســمى “اخلــزاانت” وهــو منشــأة حكوميــة ســابقة كانــت 

ُتســتخدم لتخزيــن الوقــود يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.
 

ختضــع مدينــة خــان شــيخون حاليــاً لســيطرة مشــركة بــن عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام )جبهــة 
النصــرة ســابقاً(، وقــد قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابلتواصــل مــع عــدد مــن عائــات الضحــااي وفــرق الدفــاع املــدين 
يف املنطقــة، ومتكنَّــا مــن احلصــول علــى عــدة شهادات،نســتعرض ثــااثً منهــا، مــن ضمنهــا روايــة انٍج كان حمتجــزاً داخــل مركــز 
احتجــاز “اخلــزاانت”، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي 
يقدموهنــا يف هــذا التقريــر، دون أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. معــاانة تذكُّ

كمــا حتققنــا مــن صدقيــة الصــور الــواردة إلينــا والــي تظهــر عمليــة انتشــال الضحــااي مــن قبــل الدفــاع املــدين مــن مقابــر مجاعيــة قــرب 
مركــز احتجــاز “اخلــزاانت” إضافــة إىل عامــات تــدلُّ علــى أن معظــم الضحــااي كانــوا مقيديــن ومعصــويب األعــن وقتلــوا بطلقــات 

هــت ُمعظمهــا إىل اجلهــة اخللفيــة مــن الــرأس. رصــاص وجِّ
 

 حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر، ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ 
احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى منهجيــة عملنــا العامــة.

 
اثنياً: حملة تعريفية عن لواء األقصى والوقائع املرتبطة ابحلادثة:

يف تشــرين األول/ 2016 متَّ توقيع اتفاق لوقف االقتتال بن تنظيم جند األقصى وحركة أحرار الشــام –أحد فصائل املعارضة 
املســلحة– ونــصَّ االتفــاق علــى وقــف االقتتــال وتســليم احملتجزيــن لــدى كا الطرفــن، واشــرط إعــاَن تنظيــم جنــد األقصــى حــلَّ 
نفِســِه، وانضمــام عناصــره إمــا إىل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو إىل احلــزب اإلســامي الركســتاين، وقــد رفضــت بعــض عناصــر جنــد 

األقصــى هــذا االتفــاق وانشــقَّت عنــه وشــكَّلت مــا مســيَّ “تنظيــم لــواء األقصــى”.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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متركــز تنظيــم لــواء األقصــى ضمــن مقــرات عســكرية يف عــدة مناطــق يف ريفــي إدلــب اجلنــويب ومحــاة الشــمايل، وبشــكل رئيــس يف 
ــن مــن الســيطرة  مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ومدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، حيــث متكَّ
علــى هــذه املواقــع يف مطلــع شــباط/ 2017 بعــد اشــتباكات مــع فصائــل املعارضــة املســلحة الــي كانــت موجــودة فيهــا، كمــا 
أنشــأ حماكــم ومراكــز احتجــاز خاصــة بــه يف تلــك املناطــق، أمههــا مركــز احتجــاز يف منشــأة اخلــزاانت الــي يتحــدَّث التقريــر عنهــا، 
فقــد قــام التنظيــم بتحويــل هــذه املنشــأة إىل مركــز احتجــاز يتكــوَّن مــن أربــع غــرف كبــرة حتــوي كل منهــا محامــاً، وأربــع منفــردات، 

مجيعهــا ُمصصــة الســتيعاب أعــداد كبــرة مــن املعتقلــن.

اإلثنــن 6/ شــباط/ 2017 داهــَم تنظيــم لــواء األقصــى مقــرات عســكرية اتبعــة جليــش النصــر -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة 
يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، وســيطر عليهــا واعتقــل خــال هــذه العمليــة قرابــة 50 مقاتــل ينتمــون إىل فصيــل 
ــن بــن 6 -  جيــش النصــر، واســتمرَّ بعدهــا يف عمليــات التوسَّــع والســيطرة علــى مــدن وبلــدات ريــف محــاة الشــمايل، حيــث متكَّ
9 شــباط مــن اعتقــال واختطــاف مــا اليقــل عــن 196 شــخصاً معظمهــم مقاتلــون مــن املعارضــة املســلحة )ينتمــون إىل فصائــل 
جيــش النصــر والعــزة، والفرقــة الوســطى، وفيلــق الشــام، وأجنــاد الشــام، وحركــة أحــرار الشــام اإلســامية(، إضافــة إىل أعــداد قليلــة 
مــن مقاتلــي تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، ومتَّــت عمليــات االعتقــال واخلطــف إمــا عــر مدامهــة أماكــن وجودهــم أو أثنــاء مرورهــم عــر 

نقــاط التفتيــش الــي نشــرها يف مناطــق ســيطرته.
 

اهلجمــات الــي نفَّذهــا تنظيــم لــواء األقصــى ضــد فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام كانــت هبــدف توســيع 
مناطــق ســيطرته، وقــام تنظيــم جبهــة فتــح الشــام رداً علــى ذلــك بشــنِّ هجمــات عســكرية هتــدف إىل اســتئصال تنظيــم لــواء 
األقصــى مــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرته، واندلعــت اشــتباكات عنيفــة بــن الطرفــن أدَّت إىل مقتــل العديــد مــن عناصــر التنظيمــن، 
وانتهــت بعقــد اتفــاق بينهمــا بتاريــخ 17/ شــباط/ 2017 توسَّــطه احلــزب اإلســامي الركســتاين -أحــد التنظيمــات اإلســامية 
املتشــددة- ونــصَّ علــى خــروج تنظيــم لــواء األقصــى مــن مناطــق ســيطرته ابجتــاه املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش يف ريــف 

محــاة الشــرقي ومنهــا حنــو مدينــة الرقــة، وتبــادل احملتجزيــن مــن الطرفــن
 

اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 ســجلنا إفــراج تنظيــم لــواء األقصــى عــن قرابــة 17 حمتجــزاً مدنيــاً لديــه مقابــل تســليم تنظيــم فتــح 
الشــام عــدداً مــن معتقلــي لــواء األقصــى كانــوا حمتجزيــن لديــه.
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الســبت 18/ شــباط/ 2017 بــدأ تنظيــم لــواء األقصــى ابالنســحاب ابجتــاه مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش يف ريــف حمافظــة محــاة 
الشرقي، واستغرقت عملية خروجهم عدة أايم، قام التنظيم يف أثنائها بزرع شبكة معقدة من العبوات املتفجرة حول سجن اخلزاانت. 
اســتلم تنظيــم احلــزب اإلســامي الركســتاين مواقــع تنظيــم لــواء األقصــى يف ســجن اخلــزاانت، وَمنــع األهــايل مــن االقــراب مــن 
منطقــة مركــز االحتجــاز، ومســح لفــرق الدفــاع املــدين يف املنطقــة وفــرق اهلندســة ابلدخــول، والــي قامــت بتفكيــك شــبكة األلغــام 

وبــدأت بعمليــات حبــث عــن جثــث احملتجزيــن الذيــن قتـََلهــم تنظيــم لــواء األقصــى.

اثلثاً: تفاصيل احلادثة:
األربعــاء واخلميــس 22 و23/ شــباط/ 2017 عثــرت فــرق الدفــاع املــدين يف حمافظــة إدلــب علــى مقابــر مجاعيــة ابلقــرب مــن 
مركــز احتجــاز اخلــزاانت، تعــرَّف أهــايل املنطقــة علــى معظــم جثــث الضحــااي، فيمــا بقــي عــدد مــن اجلثــث جمهــوَل اهلويــة، مل يتــم 

التعــرف عليــه، وقــد دفنــت اجلثــث يف مقابــر حمليــة يف املنطقــة.

اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل مــا اليقــل عــن 142 شــخصاً معظمهــم مقاتلــون، كانــت هنــاك 
عامــات إطــاق رصــاص يف الــرأس، بينهــم إعامــي مــدين واحــد، تبــنَّ لنــا أن عمليــات القتــل قــد حدثــت يــوم األربعــاء 15/ 
شباط وليلة اخلميس 16/ شباط/ 2017 وعر التواصل مع ذوي الضحااي، تبن أن الضحااي يتوزعون حسب احملافظات إىل:

قــال )ك.ر( يف اتصــال هاتفــي مــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وهــو أحــد املدنيــن الذيــن تعرَّضــوا لاعتقــال مــن قبــل تنظيــم 
لــواء األقصــى، حيــث مّت اعتقالــه يف 8/ شــباط/ 2017 أثنــاء مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة للتنظيــم يف بلــدة معــر 
زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب عندمــا أوقفــه عناصــر ملثمــون كانــوا قــد متركــزوا علــى حاجــز عســكري يف هنايــة الطريــق املــؤدي 

للخــروج مــن البلــدة:
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 “ســألوين عــن هويــي وإذا مــا كنــت أنتمــي لفصيــل معــن، وأخرهتــم أنــي مــدين، مث ســألوين عــن رأيــي ابلدولــة 
اإلســامية وهنــا عرفــت أهنــم ينتمــون إىل لــواء األقصــى، طلــب مــي أحــد العناصــر االنتظــار وحتــدَّث مــع قائــده، 
دعــاه “ابألمــر” عــر الاســلكي وأخــره أنــه قبــض علــى ُمشــتبه بــه، يف أثنــاء انتظــاري بــدأ العنصــر امللثــم ابلتَّهجــم 
علــي واهتمــي بقتــال الدولــة اإلســامية يف ريــف حلــب الشــمايل، مث جــاءت ســيارة وقــام بتغطيــة عيــي ووضعــي 
فيهــا، وانطلــق العناصــر يب وعندمــا وصلــت أدخلــوين إىل مــكان يشــبه املغــارة، عرفــت فيمــا بعــد أنــه ســجن اخلــزاانت 

خبــان شــيخون”.

وأضاف )ك.ر( أنَّه قد تعرَّض للضرب داخل املعتقل واهّتموه ابلكفر والردة كما حتدَّث عن أوضاع السجن واكتظاظه ابملعتقلن:
“مل أكــن أســتطيع النــوم إال يف وضعيــة اجللــوس لعــدم وجــود مســاحة تكفــي العــدد الكبــر مــن املعتقلــن، حققــوا 
معــي ثــاث مــرات، يف كل مــرة كان حيقــق معــي شــخص متلــف، مجعيهــم مــن جنســيات عربيــة يف غرفــة كانــت 
مصصــة للتحقيــق، كانــوا يوجهــون إيلَّ االهتامــات ذاهتــا كالكفــر والعمالــة واملشــاركة يف قتــال تنظيــم لــواء األقصــى 
وتنظيــم الدولــة اإلســامية، وخــال التحقيــق كانــوا يضربونــي بعصــا معدنيــة وكبــل كهــرابء، وكنــت أنفــي مجيــع 

االهتامــات الــي وجهوهــا إيل وأؤكــد هلــم أنــي مــدين”.  

وروى الناجــي )ك.ر( للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا َشــِهَده عــن اإلعدامــات الــي قــام هبــا لــواء األقصــى ضــد احملتجزيــن 
اآلخريــن الذيــن ينتمــون إىل فصائــل املعارضــة املســلحة:

“يف اليــوم الثامــن العتقــايل وعنــد الســاعة الســابعة مســاًء، جــاء احملقــق مــع عــدد مــن العناصــر ومجيعهــم ملثمــون إىل 
ــم ســيقومون إبخــاء ســبيل عــدد منــا ومببادلــة عــدد آخــر، واندوا علــى أمســاء ســبعة أشــخاص  غرفتنــا وأخــروان أهنَّ
وأخرجوهــم مــن املغــارة، بعــد أقــلَّ مــن دقيقــة مسعنــا صــوت الرصــاص، مث بــدؤوا إبخــراج املعتقلــن علــى دفعــات كل 
دفعــة تتكــون مــن 5 7- أشــخاص، ومــع خــروج كل دفعــة كنــا نســمع أصــوات الرصــاص، وعندمــا ســألناهم عــن 
الســبب قالــوا لنــا أهنــم يطلقــون عــدداً مــن الرصاصــات مــع كل دفعــة للفــت انتبــاه حواجــز جبهــة النصــرة القريبــة أنَّ 
دفعــة معتقلــن قادمــة إليهــم بســبب تعــذُّر التواصــل معهــم عــر الاســلكي، واســتمرت عمليــة إخــراج املعتقلــن، ومــع 
كل دفعــة كنــا نســمع صــوت الرصــاص إىل أن بقيــت أان ومعــي حنــو 19 معتقــًا مجيعنــا مدنيــون ومل تثبــت علينــا 
هتمــة االنتمــاء ألي فصيــل أثنــاء عمليــات التحقيــق. قرابــة الســاعة الثالثــة فجــراً بــدأان نســمع صــوت اجلرافــة واحلفــر 

وأخــران أحــد العناصــر أهنــم ينصبــون املتاريــس حــول الســجن”.
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أخــران )ك.ر( أنــه مت اإلفــراج عنــه يف اليــوم التــايل قرابــة الســاعة 01:00 مــع املعتقلــن املتبقــن داخــل الســجن وذلــك يف إطــار 
تبــادل األســرى مــع تنظيــم جبهــة فتــح الشــام: “نقلــوان بســيارة مــن نــوع فــان، كنــا معصــويب األعــن ويف الطريــق كنــت أمســع 
ختاطبهــم مــع عناصــر فتــح الشــام عــر الاســلكي وهــم يطلبــون جلــب األســرى، مث قامــت فتــح الشــام بتســليمهم 6 عناصــر مقابــل 

تســليم لــواء األقصــى لنــا هلــم يف مــكان قريــب مــن خــان شــيخون”.

قــال أبــو هاشــم وهــو عنصــر مــن منظمــة الدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف محــاة الشــمايل للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، 
-تواصلنــا معــه عــر اهلاتــف- أنــه شــارك يف عمليــات انتشــال اجلثــث مــن املقابــر اجلماعيــة قــرب مركــز احتجــاز اخلــزاانت وقــد 

اســتمرت مــدة يومــن:
ُمقيديــن  الضحــااي كانــوا  بعــض  الــرأس والصــدر،  ابلرصــاص وخاصــة يف منطقــة  الضحــااي قضــوا رميــاً  “معظــم 
ومعصــويب األعــن، مل نتمكــن مــن معاينــة اجلثــث كافــة؛ بســبب عــدم وجــود الطبابــة الشــرعية وجتمُّــع األهــايل وحالــة 

الغضــب الشــعيب يف املنطقــة”.

الســيدة فطمــة الصطــوف، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف محــاة الشــمايل، اختطــَف تنظيــم لــواء األقصــى شــقيقها الوحيــد يف 
10/ شــباط/ 2017 أثنــاء وجــوده عنــد مدخــل مشــفى كفــر زيتــا التخصصــي مبدينــة كفــر زيتــا، واقتــاده إىل مركــز احتجــاز 
اخلــزاانت، ويف 23/ شــباط تعّرفــت فطمــة عليــه بــن الضحــااي الذيــن ُأخرجــوا مــن املقابــر اجلماعيــة يف حميــط حاجــز اخلــزاانت، 

تقــول الســيدة فطمــة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان –تواصلنــا معهــا عــر اهلاتــف:

“انضــمَّ شــقيقي للجيــش احلــر يف بدايــة أتسيســه وقاتــل النظــام الســوري، ومل يشــارك يف أي اقتتــال بــن الفصائــل، 
علمــت مــن اجلــران أن مجيــع ذوي املعتقلــن لــدى تنظيــم لــواء األقصــى مــن كفــر زيتــا ســيذهبون إىل خــان شــيخون 
للبحــث عــن ذويهــم بــن جثــث الضحــااي، ذهبــت مــع األهــايل إىل اخلــزاانت خبــان شــيخون، ورأيــت عشــرات اجلثــث 
أمامــي واجلميــع يبحــث عــن فقيــده، بعــد حنــو ســاعة ونصــف مــن البحــث وجــدت أخــي وعرفتــه مــن مابســه، كان 
مغطــى ابلطــن ورأســه مشــوَّه بســبب طلقــات الرصــاص، ال أعلــم كيــف اســتطاعوا قتلــه، أبي حجــة أهــدروا دمــه؟”
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أبرز الضحااي:
اخلميــس 23/ شــباط/ 2017 أعلــن الدفــاع املــدين يف حمافظــة إدلــب عــن عثــوره علــى جثمــان الناشــط اإلعامــي ابســل أمحــد 
الدرويــش مصــاابً بطلقــات انريــة ضمــن مقــرة مجاعيــة بعــد اعتقالــه مــن قبــل تنظيــم لــواء األقصــى يــوم األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 

عنــد اقتحامــه مواقــع جليــش النصــر -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- قــرب مدينــة طيبــة اإلمــام بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.
ابســل، مصــور يف املكتــب اإلعامــي جليــش النصــر، مــن أبنــاء قريــة الــزكاة بريــف حمافظــة محــاة، مواليــد عــام 1990، متــزوج 

ولديــه طفــان.

اخلميس 23/ شــباط/ 2017، أعلن الدفاع املدين يف حمافظة إدلب عن عثوره على جثمان النَّقيب طارق مصطفى اجلدوع، 
مصــاابً بطلقــات انريــة ضمــن مقــرة مجاعيــة بعــد اعتقالــه مــن قبــل تنظيــم لــواء األقصــى يــوم األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 عنــد 

اقتحامــه مواقــع جليــش النصــر قــرَب مدينــة طيبــة اإلمــام بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.
طــارق، ضابــط برتبــة نقيــب ُمنشــق عــن قــوات اجليــش الســوري النظامــي، ينتمــي لفصيــل جيــش النصــر وهــو أحــد فصائــل املعارضــة 

املســلحة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.

األربعــاء 22/ شــباط/ 2017، أعلــن الدفــاع املــدين يف حمافظــة إدلــب عــن عثــوره علــى جثمــان املــازم أول حممــد دخــان، مصــاابً 
بطلقــات انريــة ضمــن مقــرة مجاعيــة بعــد اعتقالــه مــن قبــل تنظيــم لــواء األقصــى يــوم األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 عنــد اقتحامــه 

مواقــع جليــش النصــر قــرب مدينــة طيبــة اإلمــام بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل.
حممــد، ضابــط برتبــة مــازم أول منشــق عــن قــوات اجليــش الســوري النظامــي، ينتمــي إىل فصيــل جيــش النصــر وهــو أحــد فصائــل 

املعارضــة املســلحة، مــن أبنــاء بلــدة املــردم بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
مــارَس تنظيــم لــواء األقصــى أعمــال عنــف ضــد احملتجزيــَن لديــه، تتمثَّــل يف عمليــات تعذيــب، وظــروف االحتجــاز، ويف عمليــات 
إعــدام ســريعة دون حماكمــات، ملقاتلــن حمتجزيــن عاجزيــن عــن القتــال، وهــذه تعتــر جرميــة قتــل عمــد، وهــذا كلــه ُيشــكِّل انتهــاكاً 

للمــادة 3 املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف، والقانــون اإلنســاين العــريف، ويرقــى إىل جرائــم حــرب.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkhZb0h6Zk93RGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkhZb0h6Zk93RGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFl4UTJWcXBLRTA/view
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 التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:

 تبــىَّ جملــس األمــن عــدة قــرارات البعــض منهــا صيــغ حتــت الفصــل الســابع الســتهداف اإلســامين املتطرفــن يف ســوراي والعــراق، 
لكنــه مل يبحــث يف أســباب نشــوء هــذه اجلماعــات املتطرفــة، فلــو مل يواجــه النظــام الســوري احلــراك الشــعيب يف آذار/ 2011 
ابلرصــاص والقتــل والتعذيــب، ملــا نشــأت تلــك التنظيمــات مجيعهــا، وابلتــايل البُــدَّ مــن عــاج جــذر املشــكلة املتمثــل يف نظــام 

القهــر واالســتبداد.

ال بُــدَّ أن تتــوازى الضــرابت واهلجمــات العســكرية ضــدَّ التنظيمــات املتطرفــة مــع العمــل الفــوري علــى إيقــاف عمليــات القتــل 
والتعذيــب اليوميــة الــي يقــوم هبــا النظــام الســوري، وحليفــه اإليــراين علــى حنــو طائفــي، وحماســبة مرتكــيب اجلرائــم، وإنَّ فشــل جملــس 

األمــن واجملتمــع الــدويل يف ذلــك، يُعتــر الوقــود الرئيــس لعمليــات التَّجنيــد الــي تقــوم هبــا تلــك التنظيمــات املتشــددة.
 

تعيــش التنظيمــات املتشــددة وامليليشــيات اإليرانيــة يف الــدول الفاشــلة، وعلــى النزاعــات واحلــروب، لــذا البُــدَّ مــن تســريع عمليــة 
االنتقــال السياســي حنــو الدميقراطيــة، ومســاعدة الدولــة الســورية علــى اســتعادة األمــن واالســتقرار.

 
جيب أن تستهدف ضرابت التحالف الدويل مجيع التنظيمات املتطرفة املعوملة العابرة للحدود، كالتنظيمات اإليرانية، وتنظيم اليب 

كي كي، وال تقتصر فقط على التنظيمات اإلســامية، فهذا يولد لدى اجملتمع شــعوراً ابملظلومية جتاهها، فاإلرهاب اليتجزأ.
 

البدَّ من تفكيك وحتطيم مجيع الشبكات الداعمة للتنظيمات املعوملة يف سوراي، والعمل على إخراجها مجيعاً.
 جيب العمل على أتسيس حتالف جمتمعي للقضاء على التنظيمات املتشددة، وليس االعتماد على جزء عرقي أو طائفي داخل 

اجملتمع حبجة القضاء على التنظيمات املتشددة، فذلك ُيساهم يف حتطيم وتقسيم اجملتمع، ويؤسس حلروب من ألوان أخرى.
 

ُتشــكل التنظيمــات املتشــددة خطــراً وجــودايً كيانيــاً علــى مجيــع أبنــاء ســوراي، ولديهــا مــوارد ماديــة متكنهــا مــن دفــع رواتــب 
مقاتليهــا، البــدَّ مــن دعــم الفصائــل اجملتمعيــة يف حرهبــا ضــدَّ التنظيمــات املتشــددة املعوملــة، مبختلــف أشــكال الدعــم املــادي 

املمكنــة. والعســكري 
 

شكر
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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