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اجلمعة 23 آب 2019

هيئة حترير الشام تقتل انشطا كان يف 
عداد املختفني قسراي لديها

ال يزال قرابة 2000 سوري خمتفني قسراي 
لدى تنظيم هيئة حترير الشام املتطرف
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احملتوى: 
أواًل: اسرتاتيجية هيئة حترير الشام يف إرهاب اجملتمع

اثنياً: حصيلة حاالت االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب واإلعدام لدى هيئة حترير الشام
اثلثاً: هيئة حترير الشام تتحمل مسؤولية قتل الناشط سامر السلوم

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: اسرتاتيجية هيئة حترير الشام يف إرهاب اجملتمع:
تقــوم سياســة هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف يضــم تنظيــم فتــح الشــام “جبهــة النصــرة” وعــدد مــن فصائــل املعارضــة املتشــددة( علــى 
ختويــف وإرهــاب اجملتمــع عــر ممارســة سياســة اعتقــال تعســفي عنيفــة، مث تنكــر وجــود هــؤالء املعتقلــني لديهــا ليتحــول مصريهــم إىل 
خمتفــني قســرايً، والحــَظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن اســرتاتيجية هيئــة حتريــر الشــام مركــزة علــى اســتهداف النشــطاء 
البارزين والشخصيات االجتماعية؛ بقصد ختويف بقية أفراد اجملتمع، وهذا بدا بشكل أكثر وضوحاً عندما توسَّعت سيطرة هيئة 
حتريــر الشــام علــى حمافظــة إدلــب منــذ متــوز/ 2017، حيــث مارســت حبقهــم سياســة التهديــد أو االعتقــال واإلخفــاء والتعذيــب، 
أو النفــي إىل مناطــق ســيطرة املعارضــة الواقعــة خــارج مناطــق ســيطرهتا، وحظــرت عليهــم العــودة حــى بعــد وفاهتــم، وقــد ســجلنا عــدداً 
كبــرياً مــن احلــاالت الــي رفضــت فيهــا هيئــة حتريــر الشــام دفــَن اأُلَســِر جثامــني أقرابئهــا املنفيــني، وقــد أدَّت هــذه االســرتاتيجية إىل 
ختفــي عــدد كبــري مــن النشــطاء أو فرارهــم حنــو تركيــا وحماولــة دخوهلــم بشــكل غــري نظامــي بعــد أن أغلقــت الســلطات الرتكيــة احلــدود 
منــذ عــام 2015، وابلتــايل أُفرغــت تقريبــاً مناطــق ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام مــن الكــوادر اإلعالميــة والطبيــة واملدنيــة بشــكل عــام، 
كمــا أدى ذلــك إىل إيقــاف عــدد كبــري مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة الدَّعــَم عــن املنظمــات اإلغاثيــة والطبيــة واملدنيــة العاملــة يف 
املناطــق الــي ســيطرت عليهــا هيئــة حتريــر الشــام خوفــاً مــن هيمنتهــا علــى تلــك املســاعدات وابلتــايل ربــط تلــك الــدول أو املنظمــات 

يف التَّســبب بدعــم هيئــة حتريــر الشــام املصنفــة إرهابيــاً مــن قبــل اجملتمــع الــدويل وجملــس األمــن.

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.
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ومل تدفــع اهلجمــة الربريــة العنيفــة الــي تقــوم هبــا القــوات الروســية والســورية منــذ 26/ نيســان/ 2019 علــى منطقــة خفــض التصعيــد 
الرابعــة يف مشــال غــرب ســوراي، ومــع كل مــا تســبَّبت بــه اهلجمــات العشــوائية مــن قتــل وتدمــري وجمــازر وموجــات نــزوح هائلــة للســكان، 
مل تدفع هيئة حترير الشام إىل التوقف عن عمليات االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري، بل استمرَّت يف رفض مطالبات األهايل 
املتكــررة ابلكشــف عــن مصــري أبنائهــا والســماح هلــم بزايرهتــم ومعرفــة أســباب اعتقاهلــم وتعذيبهــم، وكانــت مطالباهتــم تلــك دون أيــة 
جدوى، فقد استنخســت اهليئة سياســة األجهزة األمنية التابعة للنظام الســوري يف اعتقاِل املواطنني دون مذكرة اعتقال أو توضيح 

ســبب االعتقــال واجلهــة الــي تقــوم بعمليــة االعتقــال، ومنــِع القضــاء العــادل املســتقل مــن الوجــود أو العمــل.

اثنيًا: حصيلة حاالت االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب واإلعدام لدى هيئة حترير الشام:
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبعايــري دقيقــة لتحديــد حادثــة االعتقــال التَّعســفي واالختفــاء القســري، ُمســتنداً 
بذلــك إىل أحــكام القوانــني الدوليَّــة وجمموعــة املبــادئ املتعلقــة ابالعتقــال التعسُّــفي واالختفــاء القســري. ويقــوم قســم املعتقلــني 
واملختفــني قســراً يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتســجيل حــاالت االعتقــال الــي حيصــل عليهــا مــن مصــادر ُمتعــددة وتتبــع 

حــاالت االعتقــال وحتديثهــا بشــكل مســتمر ملعرفــة مصــري املعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه.

لقد وثَّق قســم املعتقلني يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ اإلعالن عن أتســيس تنظيم جبهة النصرة مطلع عام 2012 
حــى آب 2019 مــا ال يقــل عــن 2006 شــخصاً بينهــم  23طفــاًل و59 ســيدة )أنثــى ابلغــة( ال يزالــون قيــد االعتقــال لــدى 
هيئــة حتريــر الشــام، حتــوَّل مــا ال يقــل عــن 1946 منهــم إىل خمتفــني قســرايً، كمــا ســجَّلنا يف املــدة ذاهتــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 
24 شــخصاً بينهــم طفــل واحــد بســبب التعذيــب، و38 حالــة إعــدام يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هليئــة حتريــر الشــام معظمهــم 

مل ُتســلم جثامينهــم لذويهــم.

 اثلثاً: هيئة حترير الشام تتحمل مسؤولية قتل الناشط سامر السلوم: 
ســامر صــاحل الســلوم، انشــط يف احلــراك الشــعيب، ومســؤول الطباعــة والتوزيــع يف جملــة الغــرابل السياســية وجملــة زورق لألطفــال، 
وهــو مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ومــن مواليــد عــام 1985، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال أحدهــم 

كان رضيعــاً وقــت اعتقــال ســامر.
الثــالاثء 26/ كانــون األول/ 2017 اعتقلــت عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام الناشــط ســامر الســلوم وصديقــه أمحــد 
احلنــاك بعــَد مدامهــة منــزل عائلــة ســامر يف مدينــة كفــر نبــل، واقتادهتمــا إىل ســجن العقــاب بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وفيمــا أفــرج 
عــن صديقــه أمحــد بعــد يــوم مــن االعتقــال، بقــَي ســامر معتقــالً، وقــد أنكــرت هيئــة حتريــر الشــام أهنــا تعــرف مصــريه، ورفضــت مــرات 
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عديــدة الســماح ألهلــه بزايرتــه، وأصبــح ســامر يف عــداد املختفــني قســرايً، واســتمرَّ علــى هــذه احلــال حــى 10/ آب/ 2019 حــنَي 
حصلــت عائلتــه علــى معلومــات تؤكــد إعدامــه رميــاً ابلرصــاص منــذ قرابــة أربعــة أشــهر، أي يف نيســان/ 2019، إال أنَّ هيئــة حتريــر 
الشام مل تبلِّغ األهل بذلك، ويف هذه النقطة أيضاً تستنسخ هيئة حترير الشام أبشع ما لدى النظام السوري من تكتيكات، فتقوم 
ابالســتمرار إبخفــاء مصــريه عــن أهلــه الذيــن مازالــوا يعتقــدون حــى آب/ 2019 أنــه علــى قيــد احليــاة ويتعذبــون جملــرد احلصــول علــى 
معلومــة عــن مصــريه، إنَّ اإلخفــاء القســري أشــد أملــاً وتعذيبــاً علــى أقــرابء املختفــني قســرايً ألنــه يضعهــم يف حالــة نفســية معقــدة مــا 
بــني التأمــل ببقــاء الضحيــة حيــاً واخلــوف مــن مقتلــه وإهنــاء حياتــه، وهــذا التكتيــك الوحشــي هــو مــا يقــوم بــه النظــام الســوري حيــث ال 
يكتفــي إبخفــاء مصــري قرابــة 83 ألفــاً مــن املواطنــني الســوريني بــل إنــه بعــد قتــل عــدد منهــم حتــت التعذيــب يُبقــي مصــري هــؤالء الذيــن 
قتلــوا حمجــوابً عــن أقرابئهــم؛ كــي يظلــوا حتــت املعــاانة واألمل وعــدم متكــن زوجاهتــم أو أبنائهــم مــن القيــام أبيــة معامــالت أو إجــراءات 

متعلقــة هبــم؛ لعــدم إمكانيــة احلصــول علــى وثيقــة تُثبــت وفاهتــم. 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط حممــد الســلوم شــقيق ســامر، وأخــران أنَّ عائلتــه كانــت طيلــة مــدة اعتقــال 
ســامر على تواصل مع مســؤولني يف اهليئة ملعرفة أســباب اعتقاله، لكن دوَن جدوى، يقول حممد “تواصلنا مع جهاد احلســيين 
وعبــد هللا احلمــود مــن مدينــة كفــر نبــل، ومل نتلقــى أي رد رمســي أو جــدي ملعرفــة أســباب اعتقــال ســامر أو مصــره، وكان 
والــدي البالــغ مــن العمــر 60 عــام يتعــرض لإلهانــة يف كل مــرة ذهــب فيهــا للســؤال عــن ســامر، ويف كل مــرة يســمع هتمــاً 
جديــدة مــن قبيــل العمالــة للعديــد مــن الــدول أو اجلهــات، ويف إحــدى املــرات وصــل هبــم االســتهزاء أن خيــروه أنــه متهــم 
ابلعمالــة لـــ “الفــارج” وهــو معمــل اإلمسنــت الــذي الــذي كان يعمــل فيــه ســامر مســؤول عمليــات الشــحن قبــل انــدالع 
احلــراك الشــعيب يف آذار/ 2011” علمنــا مــن حممــد أنَّ اهليئــة منعــت عائلــة ســامر مــن زايرتــه طيلــة مــدة اعتقالــه، ومل ُيســمح 

هلــم بتوكيــل حمــاٍم أيضــاً.
أضــاف حممــد “بعــد حنــو شــهرين مــن اعتقــال أخــي قامــت هيئــة حتريــر الشــام ابلتواصــل مــع أحــد معارفنــا مــن خــال تطبيــق 
واتســاب املرتبــط هباتــف ســامر، وادعــى املراســُل أنــه ســامر وقــد هــرب مــن الســجن، وحــاول اســتدراج قريبنــا ابحملادثــة مــن 
خــال قولــه إهنــم يف اهليئــة اكتشــفوا كل مــا كان يــدور بيــين أان وبــني ســامر، وعندمــا ســأَل قريبنــا ُمراِســَله ومــاذا اكتشــفت 
اهليئــة؟ مل يتلقــى ردًا، فطلــَب مــن مراســلِه إرســال صــورة للتأكــد مــن أنــه ســامر، فُأرســلت إليــه صــورة تظهــر ســامر يف زنزانــة، 
ووصفهــا لنــا أبهنــا تبــدو كأهنــا يف طابــق ســفلي حتــت األرض. منــذ تلــك احلادثــة أتكــدان أن اهليئــة تبحــث عــن هتمــة لتلفيقهــا 

ألخــي وتريــد االنتقــام منــه ألنــه كان مــن املنتقديــن لسياســاهتا وممارســاهتا خاصــة يف مدينــة كفــر نبــل”.
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أخــران حممــد أنَّ العائلــة علمــت مــن خــالل أشــخاص مفــرَج عنهــم مــن ســجن العقــاب أنَّ ســامر قــد نقــل مــن ســجن العقــاب إىل 
ســجن يف مدينــة إدلــب مث أُعيــد مــرة أخــرى إىل ســجن العقــاب، وقــد ابءت جهــود العائلــة وبعــض املقربــني منهــا ابلتواصــل مــع 
القضــاء يف حمافظــة إدلــب ابلفشــل، وجاءهــم الــرد أنَّ قضيــة ســامر حمصــورة يف ســجن الُعقــاب وال ميكــن ألحــد البــتُّ هبــا، وهــذا 
التكتيــك ُمشــابه ملــا حيــدث لــدى النظــام الســوري فــال تتمكــن العائــالت مــن معرفــة مصــري أبنائهــا طيلــة وجودهــم يف األفــرع األمنيــة.
يقــول حممــد  “أخــران عــدد مــن املفــرج عنهــم أنَّ احملققــني يف ســجن العقــاب حاولــوا انتــزاع اعرتافــات مــن ســامر هنايــة آذار 
2019 لتصويرهــا وبثِّهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والقنــوات التابعــة هليئــة حتريــر الشــام، إال أنَّ ســامر رفــض 
ذلــك بدايــة فتعــرض للضــرب والتعذيــب، ومســع املعتقلــون يف الُعقــاِب مشــادات كاميــة بــني احملققــني وســامر حــول رفضــه 

لاهتامــات والتصويــر. مث أعــاد احملققــون الكــرة مــرة اثنيــة وحينهــا قبــَل ســامر بذلــك حتــت وطــأة التعذيــب وقســوته”.

يف 18/ آب/ 2019 بثَـّـت وكالــة إابء التابعــة هليئــة حتريــر الشــام مقطعــاً مصــوراً يظهــر ســامر وهــو يــديل ابعرتافــات حــول 
تشــكيله خليــة اغتيــاالت، إضافــة إىل عمالتــه للنظــام الســوري وقــوات ســوراي الدميقراطيــة. وكانــت اهليئــة قــد أشــاعت ســابقاً أخبــاراً 
يف اجملتمــع احمللــي عــر العاملــني معهــا حــول ســيل مــن التُّهــم املوجهــة لســامر، ومــن وجهــة نظــران فــإنَّ هــذا كان خمططــاً ومقصــوداً 

وهتــدف مــن وراء ذلــك إىل تقليــل التضامــن والتعاطــف مــع ســامر بعــد انتشــار خــر إعدامهــا لــه.

منــذ نيســان/ 2019 بــدأت عائلــة ســامر تتلقــى أخبــاراً متواتــرة مــن املفــرج عنهــم حــول صــدور حكــم القصــاص )القتــل( ضــدَّ 
ســامر، إال أنَّه مل يُنفَّذ ألســباب غري معروفة، مث تلقت عائلته أنباء عن إعدامه من ثالثة معتقلني كان قد أفرج عنهم يف أوقات 
متباعــدة خــالل عــام 2019، أُفــرَج عــن آخرهــم يف 10/ آب اجلــاري 2019، ومجيعهــم أكــدوا أنَّ حمققــني يف اهليئــة اقتــادوا 
ســامر مــن زنزانتــه بعــد حنــو أســبوعني مــن حادثــة تصويــره أثنــاء إدالئــه ابعرتافــات، وذكــروا أنَّــه اقتيــد مــن دون حاجياتــه الشــخصية، 

ولــدى ســؤال العناصــَر عــن ســامر وســبب غيابــه، كانــت اإلجابــة أنــه أُعــدَم يف ســاحة ســجن الُعقــاب. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
• انتهكــت هيئــة حتريــر الشــام عــر عمليــات اخلطــف واالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والقتــل إبجــراءات موجــزة القانــون 
الــدويل اإلنســاين وأقصــت جهــاز القضــاء والشــرطة الــي مسحــت بتشــكيله يف مناطــق ســيطرهتا، وكوهنــا متتلــك كيــاانً هرميــاً فهــي 

ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان. 
• تشكل حالة الناشط سامر السلوم واحدة من عشرات احلاالت الي قامت هيئة حترير الشام إبخفائها قسرايً مث قتل صاحبها دون 

إعالم أهله أو أقرابئه، وأييت ذلك ضمن سياسة انتهاك أبسط مبادئ حقوق اإلنسان هبدف إرهاب اجملتمع اخلاضع لسيطرهتا.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeU1Omy5ihFElvsKt2uFHcABPT1MlbPs6RYqR8Zw5FcdLg?e=tirmb3
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التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:

• تعيــش التنظيمــات املتطرفــة علــى احلــروب والنزاعــات لذلــك البــد مــن تســريع عمليــة االنتقــال السياســي حنــو الدميقراطيــة يف 
ســوراي للتســريع مــن عمليــة إهنائهــا.

• فشــل اجملتمع الدويل وجملس األمن يف ردع النظام الســوري عن ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية يف ظل إفالت اتم من العقاب 
يشــكل ســردية تبين عليها التنظيمات املتطرفة روايتها يف جتنيد أبناء اجملتمع الســوري.

• بذل موارد وخطط حملاولة استقطاب املنضمني إىل التنظيمات املتطرفة مادايً ومعنوايً وتوعوايً.

إىل هيئة حترير الشام:
• إيقاف عمليات االعتقال التعسفي والكشف عن مصري املختفني قسرايً وإيقاف املالحقات وتعويض عائالت الضحااي.

شكر وتضامن
كل التضامــن مــع الضحــااي وذويهــم وكل الشــكر والتقديــر لألهــايل والنشــطاء احملليــني الذيــن لــوال جهودهــم ملــا خــرج هــذا التقريــر 

علــى هــذا النحــو.
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