
 دراسة

 )دور القضاء بأعين الناس(

 أس الصراع في الشام

 اهلدف من الدراسة:
هذا املشروع الذي أاثر جداًل واسعاً سواء يف صفوف النصرة نفسها أو الفصائل األخرى الفاعلة والذي سبّب مشاكل  

عليه من جهة أخرى ولكثرة كبرية للنصرة نفسها وللفصائل وللناس بسبب صيغته التفردية من جهة ولضعف أداء القائمني 
االهتامات املوجهة ضده حبق وبغري حق أردان أن ننصف هذا املشروع من خالل أعني الناس الذين يتحاكمون يف دور 

 القضاء

 وصف الدراسة:
أردان استقصاء آراء الناس املدنيني الذين دخلوا دار القضاء سواء كمّدعني أو مّدعى عليهم  ومن خالل اختيار عدة  

 وتبني لنا ما يلي:ات عشوائية لثالث مناطق هي إدلب والالذقية ومحاه عين

 بني كل مخسة أشخاص يتم اعتقاهلم

 يعتربون إن كان هذا الدين وهكذا اإلسالم ال نريده والسبب يف ذلك: اثننيخيرج 
 سوء املعاملة من السجانني

 تكرار مساع كلمة مرتد وكفار
 الضرب والتعذيب واإلهانة الشخصية

  اء لفصيل مصنف عند النصرة أنه منأو انتم -تفاهة القضااي املدعّى عليهم هبا ) تقرير من جار أن فالن خمرب للنظام
 املفسدين ...(

 
 



 خيرجون يقولون األايم دول وستدور األايم على النصرة وسنأخذ بثأران منهم والسبب: واثنني
 ن املفسدينسحب سالحهم وسياراهتم حبجة االنتماء لفصيل مصنف أنه م

 وقوع بناقض مثل شتم هللا أو الدين
 هتريب دخان

 جتارة مواد غذائية مع النظام واملناطق احملررة
 شتم النصرة واجملاهدين

 القول أننا ال نريد تطبيق احلدود

 
 

 يقول أان راٍض ابحلكموالشخص اخلامس 
 % من الشخص اخلامس كان احلكم لصاحله.09وثبت ابالستقراء أن  
 

 
 
 
 
 



 
 هذا ابلنسبة لألصناف املدنيني الذين دخلوا دور القضاء

 وجهاز احلسبةأما أصناف العاملني بدور القضاء يف القوة التنفيذية 
حبجة  أحدهممنهم بعد فرتة يهرابن لداعش  اثننيفتبني من خالل دراسة العينات العشوائية أنه بني كل مخس أشخاص 

 .عدم إقامة احلدود كاملة
 .يهرب لداعش لتأثره أبحكام التكفري والغلو وآخر

للغزوات والرابط حلبهم لعملهم كجهاز مث تبني أنه من بني كل مخسة أشخاص من العاملني هناك اثنني يرفضون الذهاب 
تعذيب..( حيث يشعرون بنشوة السلطة وتطبيق شرع هللا على العباد ويعتربون أن النصر أتخر  -مدامهة  -شرطة ) اعتقال

 .لعدم تطبيق احلدود الشرعية إىل اآلن
 .يرضى الذهاب للغزوات بشرط العودة لعمله يف احلسبة بعد الغزوة واخلامس

 السبب النسبة اسةنتيجة الدر 

 %04 داعش من يهرب إىل منهم
 % منهم حبجة عدم إقامة احلدود كاملة09

 % لتأثرهم أبحكام التكفري والغلو09

 %04 الذهاب للغزوات والرابط منهم من يرفض
تعذيب..( –مدامهة  -حلبهم لعملهم كجهاز شرطة ) اعتقال

العباد حيث يشعرون بنشوة السلطة وتطبيق شرع هللا على 
 ويعتربون أن النصر أتخر لعدم تطبيق احلدود الشرعية إىل اآلن

 شرط العودة لعمله يف احلسبة بعد الغزوة %04 يرضى الذهاب للغزواتمنهم من 

  وسبب االعتقال ردة الفعل سبب النسبة بعد االعتقال واحلكم الفعلردة 

 %09 ال نريدهفإن كان هذا الدين وهكذا اإلسالم  يقولون

 سوء املعاملة من السجانني
 تكرار مساع كلمة مرتد وكفار

 الضرب والتعذيب واإلهانة الشخصية
تفاهة القضااي املدعّى عليهم هبا ) تقرير من جار أن 

أو انتماء لفصيل مصنف عند  -خمرب للنظامفالن 
 النصرة أنه من املفسدين ...(

 ر األايم على النصرةيقولون األايم دول وستدو 

 وسنأخذ بثأران منهم
09% 

سحب سالحهم وسياراهتم حبجة االنتماء لفصيل 
 مصنف أنه من املفسدين

 وقوع بناقض مثل شتم هللا أو الدين
 هتريب دخان

 مع النظام واملناطق احملررة جتارة مواد غذائية
 شتم النصرة واجملاهدين

 القول أننا ال نريد تطبيق احلدود
 % منهم كان احلكم لصاحلهم09ألن  %09 يقولون أهنم راضون ابحلكم



 فسألناهم األسئلة التالية: أما للناس املدنيني الذين مل يدخلوا دور القضاء ال كمدعى عليه وال مدّعي وال شهود
 ؟أكثر بعد دور القضاءهل تشعر ابألمان 

 % نعم09أجاب 
 % ال09و
 % مل يتغري شيء عندان09و

 ؟لفصائل اليت قامت هبا دور القضاءعن محلة مكافحة املفسدين من اهل انتم راضون 
 % نعم09أجاب 

 % ال09و
 % قال ال أعلم09و

 واملهربني وغريهم؟عن مالحقة املفسدين من الناس املدنيني كالسرّاق هل أنتم راضون 
 % نعم09أجاب 

 % ال09و
 

 النسبة اجلواب السؤال

 هل تشعر ابألمان أكثر بعد دور القضاء
 %04 نعم
 %04 ال

 %04 ال أعلم

 هل انتم راضون عن محلة مكافحة املفسدين من الفصائل اليت قامت هبا دور القضاء ؟
 %04 نعم
 %04 ال

 %04 ال أعلم

 %04 نعم مالحقة املفسدين من الناس املدنيني كالسّراق واملهربني وغريهم؟هل أنتم راضون عن 
 %04 ال

 
 وأخرياً ختمنا الدراسة هبذا السؤال:

 ما هو احلل برأيكم ملشكلة القضاء يف الناطق احملررة؟ 
 وقدما هلم ثالث أجوبة على الرتتيب:

 تشكيل قضاء موحد من قبل مجيع الفصائل ذات الشوكة
 %00اجلواب ب نعم كان 

 تشكيل حمكمة مستقلة من خرية القضاة ال تتبع ألي فصيل وتكون قراراهتا ملزمة للجميع
 % ال09% نعم و09اجلواب 

 أتجيل احملاكم إىل ما بعد سقوط النظام وترك املناطق احملررة بدون قضاء
 % ال09و % نعم09اجلواب 



 النسبة اجلواب احلل املطروح

 قبل مجيع الفصائل ذات الشوكة تشكيل قضاء موحد من
 %50 نعم

 %0 ال

 تشكيل حمكمة مستقلة من خرية القضاة ال تتبع ألي فصيل وتكون قراراهتا ملزمة للجميع
 %04 نعم

 %04 ال

 أتجيل احملاكم إىل ما بعد سقوط النظام وترك املناطق احملررة بدون قضاء
 %04 نعم

 %54 ال

 
 رؤوس دور القضاء :

 :أتسيس دور القضاء إىل اآلن مل يستلم األنصار رائستها إال ثالثمن أول 
 الشيخ عبد الرزاق املهدي وقدم استقالته منها

 والثاين أبو جابر احلموي وقدم استقالته منها ) ووردان أنه عاد هلا من جديد ومل نتأكد بعد(
 والثالث أبو حذيفة احلمصي وقدم استقالته منها 

 يغلب عليهم جهل واقع أهل الشام ومذاهبهم الفقهية وأعرافهم والباقي كلهم مهاجرين
 من خالل نفس الدراسة تبني أن أسوأ دار قضاء اليت كانت حبارم وأقلها سوءاً دار قضاء سرمدا

 مالحظات:
 مل جنري الدراسة على الفصائل املسلحة سواء قادة أو جنود حلساسية األمر -0
ق احملررة ويذهب وخيتار عينات عشوائية من الناس ويرينا نتائجه لكن بشرط أن من يشكك ابلدراسة فأمامه املناط -0

 يعطي الناس أمان ألهنم خيافون من تكرار اعتقاهلم من قبل دور القضاء إن علمت ابعرتاضهم وطعنهم هبا.
 

 واحلمد هلل رب العاملني


