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اإلثنني 4 حزيران 2018

هيئة حترير الشام تُرهب وتبتزُّ اجملتمع 
عن طريق اختاذ أفراد منه رهائن

الرهينة سعيد نقرش حالة صارخة

بيــــان
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يبــدو أنَّ اجلماعــات اإلســامية املتشــددة وبعــد أن أفرغــت تقريبــاً املناطــق الــي تســيطر عليهــا مــن الصحفيــن أو األطبــاء ومــا 
ُيشــاهبهم مــن حــاالت كانــت تعتــر هدفــاً نوعيــاً للخطــف، مث طلــب مقابــل غالبــاً مــا يكــون مــادايً، يبــدو أهنــا منــذ أن بســطت 
ســيطرهتا علــى مناطــق شاســعة يف حمافظــة إدلــب متــوز/ 2017 قــد حتولــت إىل اســتهداف وخطــف أبنــاء اجملتمــع احمللــي الســوري، 
مث املطالبــة مببالــغ طائلــة، وصحيــح أن هيئــة حتريــر الشــام ال تعلــن يف الغالــب عــن مســؤوليتها عــن تلــك احلــوادث لكنهــا تقــع يف 

مناطــق خاضعــة لســيطرهتا أواًل، كمــا أهنــا مل تقــم بعمليــات جديــة ملتابعــة اخلاطفــن وحماســبتهم.

إن احتجــاز مــدين أو مقاتــل مثَّ التَّهديــد بقتلــه أو إيذائــه مــا مل يتــم تنفيــذ أو االمتنــاع عــن فعــل معــن ُيشــكل اختــاذ رهينــة، وهــذا 
الفعــل اإلجرامــي ال يقتصــر أثــره علــى الشــخص احملتجــز وال علــى أســرته، بــل ميتــد ليشــكل حالــة مــن اإلرهــاب والذُّعــر للمجتمــع 
أبســره، وهلــذا كان القانــون الــدويل اإلنســاين صارمــاً جــداً وواضحــاً يف اعتبــار اختــاذ الرهائــن ُيشــكل جرميــة حــرب، كذلــك جملــس 
األمــن الــدويل يف قــراره 1566 الصــادر يف تشــرين األول 2004، وكذلــك املــادة 3 املشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف، والنظــام 
األساســي حملكمــة نورنــرغ وللمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حبســب )املــادة 8-2 أ ’3‘و8  2-جـــ’3‘ مــن النظــام األساســي 

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(.

الثااثء 24/ نيسان/ 2018 قرابة الساعة 01:30 أقدم قرابة 16 عنصراً مسلحاً، 
ــح انتماءهــم إىل هيئــة حتريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً(، علــى مدامهــة أحــد  نُرجِّ
املنــازل يف مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، واقتيــاد النَّقيــب ســعيد نقــرش 
إىل جهــة جمهولــة، النَّقيــب ســعيد مــن أبنــاء مدينــة الضمــر مبحافظــة ريــف دمشــق، 
انشــقَّ عــن قــوات النظــام الســوري عــام 2012، وكان قيــادايً ابرزاً يف أحــد فصائــل 
املعارضــة املســلحة الــي كانــت تعمــل يف مدينــة داراي مبحافظــة ريــف دمشــق، حيــث 
قــاد فصيــل “لــواء شــهداء اإلســام” مث تــوىل إدارة املكتــب السياســي للــواء ذاتــه، بعــد 
خــروج اللــواء مــن مدينــة داراي حنــو مدينــة إدلــب يف آب/ 2016، وقــد شــارك يف 

جــوالت ضمــن مباحثــات أســتانة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

النقيب سعيد نقرش

-

https://drive.google.com/file/d/1Vf_yNZ9ieDBL5UHHCxYsjAiL4i9o4oQU/view
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ضمــن حتقيقهــا مــع بعــض ســكان املنطقــة ممَّــن شــهدوا عمليــات االحتجــاز، حيــث 
أبلغــوان أن الســيارات الــي أقلَّــت املســلحن والنَّقيــب ســعيد كانــت قــد خرجــت مــن مدينــة ســرمدا ومــرَّت عــر نقــاط تفتيــش اتبعــة 
ــح لدينــا مســؤولية هيئــة حتريــر الشــام ومعرفتهــا الكاملــة  هليئــة حتريــر الشــام، الــي ُتســيطر علــى املدينــة بشــكل كامــل، هــذا مــا رجَّ

حبادثــة االختطــاف أو علــى األقــل تنســيقها املباشــر مــع اخلاطفــن وأتمــن احلمايــة هلــم وابلتــايل مشــاركتها يف عمليــة اخلطــف.
يف يومــي 26 و27 أاير ُنشــر علــى شــبكة اإلنرنــت مقطعــن مصوريــن يظهــران النقيــب ســعيد نقــرش مقيَّــد اليديــن وتبــدو عليــه 
آاثر تعذيــب جســدي، ويظهــر يف حالــة نفســية مشــوهة، حيــث حتــدَّث يف أحــد املقطعــن عــن مشــاركته يف حمــاداثت أســتانة، 
وقــال إنــه قــد شــارك فيهــا بطلــب مــن قائــد لــواء شــهداء اإلســام –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يف مدينــة داراي– كمــا قــال 
إن الــدول الغربيــة قــد طلبــت منــه حماربــة جبهــة النصــرة، أمــا املقطــع املصــور الثــاين فقــد حتــّدث فيــه أن لــواء شــهداء اإلســام قــد 

اســتوىل علــى مبالــغ ماليــة ضخمــة.

تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع بعض األشــخاص املقربن من عائلته، وأخروان أن أشــخاصاً جمهولن قد اتَّصلوا 
أبهلــه بعــد نشــر املقطعــن املصوريــن علــى شــبكة اإلنرنــت وطالبوهــم بدفــع فديــة ماليــة مقدارهــا 155 ألــف دوالر أمريكــي مقابــل 

إطــاق ســراحه حيَّاً.

تتبــع هيئــة حتريــر الشــام سياســة نفــي اخلطــف وإخفــاء األشــخاص واختــاذ رهائــن، لكننــا حتدثنــا مــع عــدد كبــر ممــن أُفــرج عنهــم 
خــال العامــن املاضيــن، وقــد أبلغــوان أهنــم كانــوا حمتجزيــن يف ســجون هيئــة حتريــر الشــام، علــى الرغــم مــن نفيهــا ذلــك.

بنــاء علــى كل ذلــك فــإنَّ هيئــة حتريــر الشــام تكــون قــد انتهكــت بشــكل صــارخ القانــون الــدويل اإلنســاين، املــادة الثالثــة املشــركة 
مــن اتفاقيــات جنيــف، ومبوجــب النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ُيشــكِّل “اختــاذ الرهائــن” جرميــة حــرب يف النِّزاعــات 
املســلحة، وابلتَّــايل ُتطالــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هيئــة حتريــر الشــام ابإلفــراج الفــوري عــن كل احملتجزيــن واملخطوفــن 

لديهــا فــوراً، كمــا جيــب أن تتــمَّ معاملتهــم بشــكل إنســاين، ال حيــط مــن الكرامــة اإلنســانية.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


