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األحد 21 تشرين األول 2018

هيئة حترير الشام تستغلُّ اتفاق التَّهدئة 
وُتصعُِّد من انتهاكاهتا

مقتل مخسة مدنيني بينهم طفالن 
واعتقال ما ال يقل عن 184 شخصًا



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: هجمات هيئة حترير الشام تتسبَّب يف مقتل مخسة مدنيني يف حمافظيت حلب وإدلب
اثلثاً: هيئة حترير الشام تعتقل ما ال يقل عن 184 شخصاً يف حمافظيت حلب وإدلب

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
يف كانــون الثــاين/ 2017 أعلــن عــن تشــكيل جتمــع هيئــة حتريــر الشــام، الــذي ضــمَّ جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقاً( إضافــة إىل 
بعض فصائل يف املعارضة املســلحة وفصيل أنصار الدين أحد التنظيمات اإلســالمية املتشــددة، وشــهد عام 2017 انتهاكات 
جســيمة نفذهتــا هيئــة حتريــر الشــام، حيــث شــنَّت هجمــات متعــددة يف مناطــق ريــف إدلــب اجلنــويب والغــريب واملناطــق احلدوديــة 
مــع تركيــا واتبعــت سياســتها وهنجهــا يف تطبيــق العنــف واإلكــراه يف تطبيــق األحــكام الــيت تراهــا مناســبة، واســتمرت حماوالهتــا يف 
الســعي لتوســيع مناطــق ســيطرهتا علــى حســاب املناطــق اخلاضعــة لســيطرة الفصائــل املعتدلــة، وقــد أصــدران يف خصــوص مجيــع مــا 
ســبق عدداً كبرياً من األخبار وتقريرين موســعني وثَّقنا فيهما أبرز االنتهاكات اليت ارتكبتها هيئة حترير الشــام يف حمافظة إدلب.

منــذ بدايــة أيلــول/ 2018 رصــدان ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــرية االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا هيئــة حتريــر الشــام يف منطقــة الشــمال 
الســوري، حيــث أقدمــت علــى اقتحــام عــدة قــرى واعتقــال عشــرات األشــخاص مــن بينهــم انشــطون حمليــون وعمــال إغاثــة وخطبــاء 
مســاجد، ويبــدو لنــا أن كل ذلــك كان اســتباقاً علــى االتفــاق الرتكــي الروســي؛ هبــدف حتقيــق أكــر مكتســبات ممكنــة علــى أرض 
الواقــع، وبعــد دخــول االتفــاق الرتكــي الروســي يف 17/ أيلــول حيِّــز التنفيــذ اســتفاد أهــايل املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام 
الســوري مــن اخنفــاض معــدالت القصــف والقتــل يف أتمــني بعــض االحتياجــات األساســية وبشــكل خــاص، الــيت تتطلــب تنقــالت 
بــني املــدن والقــرى، وكان املشــردون قســرايً، وهــم الفئــة األكثــر تضــرراً يف هــذه املناطــق األكثــر احتياجــاً ملثــل هــذه التحــركات، 
وُيشــكِّل املشــرَّدون داخليــاً نســبة تقــارب الـــ38 % مــن جممــوع ســكان املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري يف الشــمال 
الســوري، لكــن انتهــاكات هيئــة حتريــر الشــام أدت إىل زعزعــة حالــة األمــن واالســتقرار الــيت كان اجملتمــع هنــاك أبمــس احلاجــة 

إليهــا، وولــدت حالــة مــن الذعــر يف عــدد مــن القــرى واملناطــق.

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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وبــرزت عــدة الفتــات يــوم اجلمعــة يف املظاهــرات الــيت عــادت وتريهتــا للظهــور واالتســاع بعــد االتفــاق الرتكــي الروســي األخــري 
وغيــاب القصــف اجلــوي العشــوائي، وقــد تعــرض عــدد مــن اهليئــات احملليــة والنشــطاء إىل مالحقــات مــن قبــل عناصــر هيئــة حتريــر 

الشــام إثــر تلــك الالفتــات والكلمــات املنــددة مبمارســاهتا.

ُيســلط التقريــر الضــوء علــى انتهــاكات هيئــة حتريــر الشــام منــذ مطلــع أيلــول حــى منتصــف تشــرين األول/ 2018، وقــد اعتمــدان 
يف هــذا التقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان طيلــة تلــك 
املــدة ومــا ســبقها ومــا بعدهــا أيضــاً، وذلــك عــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات 
ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، إضافــة إىل وجــود فريقنــا يف بعــض املناطــق وتواصلهــم مــع األهــايل وشــهود العيــان، وســوف 

نقــوم بعــرض شــهادتني، لــن نذكــر األمســاء احلقيقــة ألســباب أمنيــة، وحنتفــظ بعناويــن االتصــال مــع الشــهود.
 حلَّلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان املقاطع املصوَّرة والّصور اليت ُنشــرت عر اإلنرتنت، أو اليت أرســلها لنا نشــطاء حمليون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 

إطــالق هيئــة حتريــر الشــام الرصــاص علــى متظاهريــن يف قريــة كفــر حلــب.  

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والديغرافيــة.

اثنياً: هجمات هيئة حترير الشام تتسبَّب يف مقتل مخسة مدنيني يف حمافظيت حلب وإدلب:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بــني مطلــع أيلــول والـــ 15 مــن تشــرين األول/ 2018 مقتــل مخســة مدنيــني بينهــم 
طفلتــان؛ إثــَر هجمــات نفَّذهتــا هيئــة حتريــر الشــام، حيــث شــنَّت عمليــات اقتحــام علــى ثــالث قــرى، قريتــان يف ريــف حلــب 
الغــريب، والثالثــة هــي قريــة عــني الروز بريــف إدلــب اجلنــويب، واســتخدمت يف تلــك العمليــات أســلحة ثقيلــة وقذائــف هــاون 

وأطلقــت الرصــاص بشــكل عشــوائي علــى املدنيــني.
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قرية كفر حلب، ريف حلب الغريب:
اجلمعــة 5/ تشــرين األول/ 2018 اقتحمــت عناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام قريــة كفــر حلــب بريــف حلــب الغــريب، وختضــع القريــة 
لســيطرة اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر ســوراي وقــت اهلجــوم وهــي إحــدى الفصائــل يف املعارضــة املســلحة، حيــث تذَّرعــت اهليئــة بنيتهــا 
ــذوا محلــة دهــم واعتقــاالت لعــدد  اعتقــال عناصــر اتبعــني للنظــام الســوري، لكــن عناصرهــا قــد حاصــروا القريــة مث اقتحموهــا ونفَّ
مــن عناصــر اجلبهــة الوطنيــة مث توجَّهــوا إىل منــزل رائــد العبــدو أحــد قياديــي اجلبهــة، وقــد أبلغنــا عــدد مــن األهــايل أنَّ منزلــه قــد 
تعــرَّض للهجــوم وإطــالق النــار علــى أحــد أقاربــه؛ أدى ذلــك إىل وقــوع اشــتباكات بــني عناصــر هيئــة حتريــر الشــام وعناصــر اجلبهــة 
الوطنيــة، وقــد اســتخدمت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام فيهــا الرشاشــات الثقيلــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل طفلتــني مــن عائلــة رائــد العبــدو 

)أمــل، و إيــال عســاف( داخــل منزهلمــا.

https://drive.google.com/file/d/1ZDoNQ9n24i8MRCnP5W1O7701z-qZ6YaZ/view
https://drive.google.com/file/d/1y0HkjnL2u611wuEBlewsM5X1em91MKFL/view
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وبعــد ســاعات مــن اهلجــوم أطلقــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام النــار مســتهدفة مظاهــرة شــارك فيهــا أهــايل القريــة للتَّنديــد مبــا قامــت 
بــه اهليئــة، وقــد ســجَّلنا إثــر ذلــك مقتــل مواطــن مــدين )معتــز عسَّــاف( وإصابــة مــا ال يقــل عــن مخســة آخريــن بينهــم نســاء.

اســتطاعت هيئــة حتريــر الشــام فــرض ســيطرهتا علــى القريــة عقــب اهلجــوم وانســحب عناصــر اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر ســوراي إىل قــرى 
ريــف حلــب الغــريب اجملــاورة.

مقطــع مصــور يظهــر إطــالق الرصــاص مــن قبــل عناصــر هيئــة حتريــر الشــام علــى متظاهريــن يف قريــة كفــر حلــب – 5/ تشــرين 
2018 األول/ 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد رائــد العبــدو1 وهــو أحــد قياديــي اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر ســوراي، أفــادان رائــد 
أنَّ جمموعــة مســلحة اقتحمــت منزلــه وطلبــت تفتيشــه وعندمــا رفضــت زوجتــه دخــول العناصــر إىل املنــزل قامــوا إبطــالق النــار، كمــا 
اعتــدوا علــى أقاربــه القاطنــني يف املنــزل اجملــاور: “أطلقــوا الرصــاص علــى عمــي وأصابــوه وحاولــوا خلــع أبــواب املنــزل فخرجــت 
بســاحي ألشــتبك معهــم، لكنَّهــم أطلقــوا الرصــاص بشــكل كثيــف علينــا وعلــى املنــازل اجملــاورة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل طفلتــني، 
مل يكتفــوا بذلــك فبعــد ســاعات اســتهدفوا مظاهــرة خــرج فيهــا األهــايل تنديــداً ابقتحامهــم القريــة وأطلقــوا الرصــاص بشــكل 

مباشــر علــى املتظاهريــن؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد، إهنــم حياولــون الســيطرة علــى قــراان وإخراجنــا منهــا”.

قرية ميزانر، ريف حلب الغريب:
الســبت 6/ تشــرين األول/ 2018 بعــد ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام علــى قريــة كفــر حلــب الواقعــة يف ريــف حلــب الغــريب اقتحــم 
عناصرهــا قريــة ميــزانر يف ريــف حلــب الغــريب وأطلقــوا الرصــاص بشــكل عشــوائي، وأبلغنــا عــدد مــن األهــايل أن اشــتباكات قــد 
وقعــت بــني هيئــة حتريــر الشــام وعناصــر مــن اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر ســوراي قتــل علــى إثرهــا عبــد هللا الرمــاح أحــد قيــادي اجلبهــة، 

وُأصيــب ثالثــة مدنيــني آخريــن بينهــم طفــل واحــد بعــد أن أطلقــت اهليئــة الرصــاص بشــكل عشــوائي علــى منــازل املدنيــني.
 

قرية عني الروز، ريف إدلب اجلنويب:
اإلثنــني 15/ تشــرين األول/ 2018 اقتحمــت قــوات اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام قريــة عــني الروز الواقعــة يف جبــل الزاويــة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب وأطلقــت الرصــاص بشــكل عشــوائي علــى املنــازل؛ مــا أدى إىل مقتــل رجــل ُمســنٍّ داخــل منزلــه هــو املواطــن 

مصطفــى قنطــار.

 1 عر تطبيق واتساب يف 6 تشرين األول 2018

https://www.youtube.com/watch?v=qsCL-EGcuvs&feature=youtu.be
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وحبســب مــا أخــران بــه أهــايل القريــة فقــد اقتحمــت اهليئــة قريــة عــني الروز العتقــال جمموعــة مــن املســلحني ادَّعــى عناصــر اهليئــة 
أهنــم يُنفــذون عمليــات اختطــاف للمدنيــني، لكــن وقعــت اشــتباكات بــني عناصــر اهليئــة وهــؤالء املســلحني، الذيــن متكَّنــوا مــن 
الفــرار، وشــنَّت هيئــة حتريــر الشــام إثــر ذلــك محلــة دهــم واعتقــال طالــت قرابــة 12 مدنيــاً، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال 

مصريهــم جمهــواًل.
 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عفيــف2 وهــو مــن أهــايل قريــة عــني الروز، أفــادان عفيــف أنَّ عناصــر هيئــة 
حتريــر الشــام اقتحمــوا القريــة بذريعــة اعتقــال جمموعــة مــن املســلحني، الذيــن نفَّــذوا عمليــات اختطــاف حبــقِّ اهــايل القريــة، حيــث 
قــال: “دخلــت أراتل كبــرة تتبــع هيئــة حتريــر الشــام، ويعتقــد أن هنــاك فصائــل أخــرى شــاركتها يف اخلفــاء، ودخلــت القريــة 
مــن عــدة اجتاهــات وســط إطــاق انر كثيــف يف اهلــواء، اندلــع علــى إثــره اشــتباك كبــر يف القريــة مــع عائلــة املطلوبــني، ويف 
غضــون أقــل مــن ســاعة متكَّنــت اهليئــة مــن حماصــرة املنطقــة، وبــدأت تقتحــم املنــازل، واعتقلــت كل مــن اشــتبهت بــه أنــه 
محــل ســاحاً وقاومهــا، جلُّهــم مــن املدنيــني وال عاقــة هلــم ابملطلوبــني األساســيني، الذيــن متكَّنــوا مــن الفــرار. لقــد ُأصيــب 
مصطفــى فــارس قنطــار وهــو ُمســٍن يف الســبعني مــن عمــره، أصيــَب يف منزلــه إبحــدى الطلقــات العشــوائية، الــيت أطلقتهــا 

عناصــر اهليئــة، وقــد فــارق احليــاة علــى الفــور”.

اثلثاً: هيئة حترير الشام تعتقل ما ال يقل عن 184 شخصاً يف حمافظيت حلب وإدلب:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن 184 حادثة اعتقال تعســفي وخطف نفَّذهتا قوات هيئة حترير الشــام 
ــزت معظمهــا يف قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة  منــذ مطلــع أيلــول حــى منتصــف تشــرين األول/ 2018، وقــد تركَّ

إدلــب اجلنــويب ومناطــق ســرمدا والــداان وأطمــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل.

لقــد مشلــت محــالت االعتقــال وجهــاء ومشــايخ رفضــوا أن يروِّجــوا هليئــة حتريــر الشــام يف خطاابهتــم، إضافــة إىل نشــطاء حمليــني 
انتقــدوا بعضــاً مــن ممارســات اهليئــة عــر حســاابهتم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا مشلــت عــدداً مــن منظمــي املظاهــرات 

الشــعبية، الذيــن قامــوا برفــع شــعارات ضــدَّ سياســة اهليئــة.
تنفــي هيئــــة حتريــــر الشــــام قيــام عناصرهــا بعمليــات خطــف وإخفــاء األشــخاص وطلــب فديــة، لكــنَّ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان يؤكــد ذلــك، مــن خــالل حديثــه مــع عــدد كبــري مــن أشــخاص أفــرج عنهــم يف العامــــني املاضييَــــن، وقــد أبلغــــوان أهنــــم كانــــوا 

حمتجزيــــن يف ســــجون هيئــــة حتريــــر الشــــام، وقد وثَّقنا ذلك يف عدة بياانت سابقة.

 2  عر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

http://sn4hr.org/arabic/2018/06/04/9994/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

مــروان احلميــد، مــن أبنــاء قريــة كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم األحــد 2/ أيلــول/ 2018 مــن مــكان 
وجــوده يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وال يــزال مصــريه جمهــواًل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

مالــك العبــد هللا، إمــام وخطيــب مســجد “الفــاروق” يف قريــة أطمــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر مســلحة 
تنتمي إىل هيئة حترير الشام يوم األحد 16/ أيلول/ 2018، من مكان وجوده يف قرية أطمة، وال يزال مصريه جمهواًل ابلنسبة 

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

ايســر عبــد الرمحــن الســليم، حمــاٍم، مــن أبنــاء بلــدة الديــاس غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، 
مــن مواليــد عــام 1970، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم 
األحــد 21/ أيلــول/ 2018؛ إثــر مدامهــة مــكان إقامتــه يف مدينــة كفــر نبــل بريــف 
الســورية حلقــوق  للشــبكة  يــزال مصــريه جمهــواًل ابلنســبة  اجلنــويب، وال  إدلــب  حمافظــة 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

 
أنــس حاصــود، أمــني ســر جامعــة إدلــب وأحــد مؤسســيها، حاصــل علــى إجــازة يف 
الشــريعة، مــن أبنــاء قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر 
مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم الثــالاثء 25/ أيلــول/ 2018؛ إثــَر مدامهــة 
مــكان وجــوده يف مقــرِّ اجلامعــة، وال يــزال مصــريه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

مروان احلميد

ايسر عبد الرمحن السليم

أنس حاصود

https://drive.google.com/file/d/1VGr2DX-vtigqoRCe24tFmASFz1xlRETM/view
https://drive.google.com/file/d/1X49odZRBANGLQ4XRxjEk4g9SJnO6RZRY/view
https://drive.google.com/file/d/1UXi_9qDYH0Cbq8K8fo2FL02rHMdYrQt0/view
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املنشــد حممــد أمحــد خشــان، منشــد ومديــر فرقــة إنشــاد دينيــة، مــن أبنــاء مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر 
الشــام يــوم اجلمعــة 5/ تشــرين األول/ 2018 مــن مدينــة خــان شــيخون، وال يــزال 

مصــريه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

صدام احملمد، مدير مجعية عطاء لإلغاثة والتنمية، من أبناء قرية التوينة يف سهل الغاب 
مشــال غــرب حمافظــة محــاة، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام يــوم 
اجلمعــة 12/ تشــرين األول/ 2018 مــن قريــة أطمــة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، وال 

يــزال مصــريه جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
وقد سجلنا استيالء هيئة حترير الشام على مشروع سكين للمهجرين اتبع ملنظمة عطاء 

يف قرية أطمة يف آب/ 2018 عر إدارة املهجرين املدعومة من قبل اهليئة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
ُتســيطر هيئــة حتريــر الشــام علــى مســاحات واســعة، وتفــرض ســلطتها عليهــا، وعلــى الســكان املقيمــني فيهــا، كمــا أنَّ هلــا كيــاانً 
سياســياً، وهيكليــة هرميــة إىل حــٍد بعيــد؛ فهــي ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وقــد قامــت هيئــة حتريــر 

الشــام ابرتــكاب انتهــاكات واســعة عــر عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري. 
كما انتهكت القانون الدويل اإلنساين عر عمليات إطالق الرصاص عدمي التمييز، الذي تسبَّب يف مقتل العديد من املدنيني.

حممد أمحد خشان

صدام احملمد

https://drive.google.com/file/d/1zp-hZvQuhAh3scHd3MWaRhhxVwCpxhII/view
https://drive.google.com/file/d/1knpo3gbJQ0THYTu85qW46khhSTcFK0dx/view
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التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل والدول املؤثرة:

• الدَّعــم املــايل واللوجســيت للمجالــس احملليــة الفاعلــة الــيت تعيــش حالــة صــراع معلــن أو خفــي مــع هيئــة حتريــر الشــام، الــيت تســعى 
إىل اهليمنــة عليهــا أو تفتيتهــا.

• دعــم منظمــات اجملتمــع املــدين احليويــة يف مناطــق الشــمال الســوري، الــيت تقــف يف وجــه التَّنظيمــات املتطرفــة عــر نشــر الوعــي 
وتقــدمي اخلدمــات.

• تصنيــف املنظَّمــات املتطرفــة الشــيعية اإليرانيــة والعراقيــة وغريهــا، املدعومــة مــن دولــة إيــران بشــكل علــين، وحــزب العمــال 
الكردســتاين، ومجيعهــا عابــرة للحــدود، علــى قوائــم اإلرهــاب، واســتهدافها والتضييــق عليهــا جنبــاً إىل جنــب مــع التنظيمــات 

املتشــددة. اإلســالمية 
• تعيــش التنظيمــات املتشــددة علــى احلــروب والنزاعــات لذلــك ال بُــدَّ مــن تســريع عمليــة االنتقــال السياســي حنــو الديقراطيــة 

ومســاعدة الدولــة الســورية اجلديــدة علــى اســتعادة األمــن واالســتقرار.
• دعــم تشــكيل جهــاز شــرطة حمليــة قــوي ومتماســك للدفــاع عــن األهــايل مــن حــاالت اخلطــف واالعتــداءات؛ مــا يهــد حلالــة 

مــن االســتقرار واألمــان النســي.
 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• رصــد انتهــاكات هيئــة حتريــر الشــام وانعــكاس ذلــك علــى حيــاة املدنيــني يف ادلــب، وتقــدمي توصيــات فاعلــة إىل اجملتمــع الــدويل 

يف هــذا الشــأن.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية
• البدء ابلتَّحقيق يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير وحماولة تضمينها يف تقرير اللجنة القادم.

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ــة إىل هيئــة حتريــر الشــام ســرعة االنفــكاك عنهــا، وفضــح ممارســاهتا، وتنظيــم محــالت توعويــة بفكــر  • علــى مجيــع الفصائــل املنضمَّ
التنظيمــات املتطرفــة، وكيفيــة اخرتاقهــا للمجتمعــات وجتنيدهــا للمقاتلــني الشــباب ابلتــوازي مــع ورشــات عــن ضــرورة احــرتام حقــوق 

اإلنســان األساســية، والدفــاع عنهــا.
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إىل هيئة حترير الشام:
• التَّوقف الفوري عن إاثرة حالة الفوضى واالقتتال واالحتقان االجتماعي.

• احرتام حقوق اإلنسان األساسية يف املناطق اليت ُتسيطر عليها.
• اإلفراج الفوري عن مجيع املعتقلني بشكل تعسفي.

• ال يكفي اإلعالن اللفظي عن االنفكاك عن تنظيم القاعدة، إن مل ُيرتجم عملياً على أرض الواقع.
 

شكر  
خالــص الشــكر للناجــني والنشــطاء احملليــني الذيــن أغنــت معلوماهتــم هــذا التقريــر، والذيــن عــرَّض البعــض منهــم حياتــه للخطــر يف 

ســبيل كشــف احلقيقــة، وحماســبة املتورطــني.
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