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سوريا :عمليات القتل الميداني وغيره من االنتهاكات على
أيدي جماعات المعارضة المسلحة
"صرخت ابنتي منادية" :ماما ،تعالي بسرعة وشاهدي بابا" .كان يظهر على شاشة التلفزيون ...قتيل ،ولذا دفعت ابنتي
بعيدا كي أحجب عنها المشهد ...ولكنها شاهدته".
تعرفت عائلته على جثته ،والذي تم بث
أرملة العقيد فؤاد عبدالرحمن ،الذي
َّ
عزالدين بدر على الهواء ،على شاشات التلفزة وعلى الانترنت.

عمليثة ق ثأ رأمثه مثأ العقيثد

إن جث القتلى التي ُيعثثر عليهثا يوميثاي فثي البلثدات والقثرا فثي مثائر أناثاء مثوريا ،و ثي تامث
علامات التعذيب والقت ب ريقة الإعدام ،تعتبر دليلا ي مرعباي على تزايد ارتكاب جرائم الارب وغير ثا
مثثن الانتهاتثثات ،لثثيأ علثثى أيثثدي القثثوات الاكوميثثة وحثثد ا ،وإنم ا ايض ا علثثى أيثثدي جماعثثات
المعارضة المسلاة والتي ينتمي بعضام  ،بشثك أو بثر ر إلثى جال ثيس السثوري الاثرج .1وتقثوم
ذه ال ماعات في سي ق النازاع المسلح الدا لي المريثر فثي البلثاد بقتث الأشثاا
مث
ميثدانياي
وبلا مااتمة ،بشعور مايف بالإفلات من العقاب ،وتستمر الاسائر بالأرواح في الارتفاع ،مأ وقثوع
2
البلدات والقرا تات مي رة جماعات المعارضة المسلاة.
ومنذ مارس/آذار  2011ما انفكت منظمثة العفثو الدوليثة تراقثب عثن تثثب وتو قثثم قمثأ السثل ات
السورية للمعارضة ،وتررت إدانتها لله مات الممنه ة والوامعة الن اق علثى السثكان المثدنيين،
التثي تلث إلثى حثد ال ثثرائم ضثد الإنسثانية ،وجثرائم الاثرب فثثي بعثح الاالثات ،3منثذ عثثام .2012
ويلقثي ثذا التقريثثر المثوجز نظثرة علثثى الانتهاتثات ال سثيمة ،التثثي يلث بعاثها إلثثى حثد جثثرائم
الارب ،التي اقترفها عدد متنام من جماعات المعارضة المسلاة العاملة في موريا ،ويرتز بشثك
4
رئيسي على عمليات القت الميداني.
أما المستهدفون الرئيسيون من عمليات القت الميداني ذه فهم أفراد القثوات المسثلاة وقثوات
الثثثأمن الاكوميثثثة الماتلفثثثة وأفثثثراد المليشثثثيات المواليثثثة للاكومثثثة المعثثثروفين بامثثثم جالشبببةي ة"،
الذين ُيشثتبه فثي أنهثم مابثرون أو متعثاونون نالثذين تسثميهم المعارضثة
بالإضافة إلى الأشاا
جالمابثرينج وجالعواينيثثةج  .وتثثان العديثثد مثثن المسثتهدفين مثثدنيين ،بيثثنهم وثثافيون يعملثثون مثثأ
ومائ الاعلام المؤيدة للاكومة وأفراد الأقليات الذين تتلور جماعثات المعارضثة المسثلاة أنهثم
موالون للرئيأ بشار الأمد ،من قبي الشيعة أو العلويين ،على الرغم من أن أفثراد ثذه الأقليثات
ليسوا جميعاي مؤيدين للاكومة في الاقيقة.
وفي بعح الاالات لم تتمكن منظمة العفو الدولية مثن تاديثد امثم جماعثة المعارضثة المسثلاة
المسؤولة عن عمليات القت الميداني .إذ أن عثدة جماعثات يمكثن أن تكثون ناشث ة فثي مدينثة أو
بلثثدة أو قريثثة معينثثة أو حثثي معثثين وقثثت وق ثو ع عمليثثة القت ث  .ويمتنثثأ بعثثح الشثثهود أو أقربثثاء
الااايا عن توفير معلومات تفليلية حول ال ماعة المسثلاة وفثاي مثن التعثرن لانتقامهثا ،و ثو
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أمر يمكن تف ُّهمثه .تمثا أن عثدم إمكانيثة الووثول إلثى المثدن التثي تقثأ فيهثا عمليثات القتث أعثاق
5
إمكانية التاقم من ذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
بيد أن الأدلة التي قامت منظمة العفو الدولية ب معها ،والاالات التي تمكنت من التاقم منهثا لثا
تترك م الا ي للشك في أن جماعات المعارضة المسلاة مسؤولة عن عثدد تبيثر مثن عمليثات القتث
الميثثداني وغير ثثا مثثن ال ثثرائم البشثثعة 6.وبالإضثثافة إلثثى الباثثو التثثي أجرتهثثا المنظمثثة منثثذ بثثدء
النثزاع ،بما في ذلك فاص عشرات أفلام الفيديو التي ُتظهر انتهاتات مزعومة على أيدي جماعثات
المعارضة المسلاة منذ عام  ،2011أجرت المنظمة مقابلات فثي لبنثان فثي ديسثمبر/تانون الثأول
 2012ويناير/تانون الثاني  2013مأ موريين ولاجئين فلس ينيين ،ممن تانوا مقيمثين مثابقاي فثي
موريا .وتان من بينهم مكان مدن وبلثدات مثورية عثدة ،و اوثة فثي المنثانم ال نوبيثة بثالقرب
من لبنان ،فالا ي عن النش اء واللافيين الشعبيين والشهود والناجين وأقرباء الااايا؛ ثم تابعثت
المنظمة عملها في إجراء الباو والمقابلات.
وبالإضافة إلى ارتكاب عمليات القتث غيثر القثانوني ،فثمن جماعثات المعارضثة المسثلاة ،وبعاثها
ينتمي إلى جال يس السوري الارج ،تقترف جرائم حثرب وانتهاتثات جسثيمة لاقثوق الإنسثان ،ومنهثا
اله مات العشوائية التي أمثفرت عثن وقثوع سثائر فثي أرواح المثدنيين؛ وامثتادام الأنفثال فثي
العمليثثات العسثثكرية؛ وتعثثذيب أو إمثثاءة معاملثثة الأدثثرا؛ والتهديثثدات ال ائفيثثة واله مثثات ضثثد
الأقليات التي ُيتل َّور أنها موالية للاكومة؛ وعمليات الا ت اف واحت ثا الر ثائن .وفيمثا يلثي بيثان
لهذه ال رائم والانتهاتات بمي ا .
المجم ت العشوائية والاستخدام المتمور للأسلحة
ثة
ق مت بعح جماعات المعارضة المسلاة إلى بقتل عدد من المدنيين بلورة غير قانونيثة نتي ي
لله مات التي لم تتاذ فيها الاحتيانات اللا مثة لتقليث الاسثائر فثي وثفوف المثدنيين إلثى الاثد
الأدنى .ففي  21يناير/تانون الثاني  2012على مبي المثالُ ،ذتثر أن  13مث يناي ُقتلثوا عثن نريثم
الا أ في ماافظة إدلب على أيثدي جماعثة مسثلاة ذات وثلة بثال يس السثوري الاثر 7.وقيث إن
ال ماعة قامت بتف ير عبوة ملنوعة مالي يا باافلة عسكرية تانثت تنقث مث ناء اعتقثاد يا منهثا بثأن
ثة لقيثام جماعثات
الاافلة تانت تق ُّ أفراد يا من قثوات الثأمن .و ُذتثر أن مثدنيين ُقتلثوا أو ُجرحثوا نتي ي
المعارضة المسلاة بتااير وتازين ذ ائر ومتف رات في مبان مكنية .وقثد أدا وجثود المقثاتلين
ثر إلاثاق ال ثرر
والأ داف العسكرية مثن جميثأ الثأنراف دا ث المنثانم السثكنية إلثى يثادة
بالسكان المدنيين .وفي بعثح الاالثات يسثتادم أفثراد جماعثات المعارضثة المسثلاة أمثلاة غيثر
يعرن حيثاة
دقيقة ،من قبي المدفعية والهاون في الأحياء المكتظة بالسكان أو بالقرب منها ،مما
ق
المدنيين للا ر بدون ضثرورة .فعلثى مثبي المثثال ،أنلقثت إحثدا جماعثات المعارضثة المسثلاة
قذائف اون على القصر ال مهوري في دمشم في  6نوفمبر/تشثرين الثثاني  .2012وقثد أ ثأت
القذائف دفها ومق ت على حي مكني يق نثه مثكان معظمهثم مثن ال ائفثة العلويثة بثالقرب
8
ويعرف بامم المزة  .86و ُذتر أن ما لا يق عن ثلاثة مدنيين ُقتلوا في الاادثة.
من القصرُ ،
استخدام الأطف ل
يساور منظمة العفو الدولية بواع قلم أ را بشأن ما تفعلثه جماعثات المعارضثة المسثلاة فثي
موريا .إذ يبدو أن بعح تلك ال ماعات يستادم الأنفثال كجناود فاي الناازاع  ،وإن تثانوا يقومثون
بأدوار مساندة في معظمها .وينبغي منأ اناثمام الأنفثال إلثى القتثال ،حتثى لثو ت وعثوا للقيثام
بهذا الدور ،ولا حتى بأدوار مساعدة ،من قبي العم تمراملة.
التعذيب وغيره من ضروب سوء المع ملة
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قامت منظمة العفو الدولية بمراجعة عدد من أفلثام الفيثديو لأدثرا مثن ال نثود أو أفثراد الثأمن أو
الأدثرا ملثابين
الذين ُيشتبه بأنهم مابرون أو متعاونون مأ أجهزة النظثام ،وبثدا فيهثا الأشثاا
ب روح ربما تكون ناجمة عن التعذيب أو غيره من أشكال إماءة المعاملة .ومأ أنثه يلثعب التثبُّثت
يرة من أن العديد من جماعات المعارضثة
ذه الأفلام ،فمنها بم ملها تثير بواع قلم
من مث
المسلاة تعمد إلى تعذيب أو إماءة معاملة الأدرا .وبالإضافة إلى ذلك ،فمن بعثح تلثك الأفلثام
ُيظهر بعح الأدرا و م ير حون فعلا ي تات ونأة التعذيب أو إماءة المعاملة على أيدي آدثريهم،
من قبي العقيدين فثؤاد عبثدالرحمن وعزالثدين بثدر نأنظثر أدنثاه الفلث المتعلثم بعمليثات القتث
الميداني .
وفي حالة أ را ،بر ت أدلة بالفيديو في أوا ر أتتوبر/تشرين الأول ُ ،2012تظهر أفثراداي مثن جماعثة
مسلاة في نق ة تفتيس بالقرب من دراقب بماافظة إدلب ،و م ينهالون بال ثرب واللكثم علثى
ما لثا يقث عثن  10رجثالُ ،يعتقثد بثأنهم أدثرا مثن أفثراد قثوات الثأمن ،قبث أن ي لقثوا علثيهم النثار
ويردو م قتلى 9.ولا ُيعرف عدد القتلثى ،ولكثن ومثائ إعلاميثة وإحثدا المنظمثات غيثر الاكوميثة
السثثورية قالثثت إن مثثا لثثا يق ث عثثن  28شال ثاي لقثثوا حثثتفهم .ونلبثثت منظمثثة العفثثو الدوليثثة مثثن
منظمة متاللة أن تتأتد من واة الفيلم .وقد أتدت تلك المنظمة واة مكثان و مثان تلثوير
الفيلم ،ولكن المنظمة لم تتأتد بعد من وية ال ماعة المسلاة ،ولم تعلن أية جماعثة مسثؤوليتها
10
عن الاادثة حتى الآن .وع َّلقت الأمم المتادة على الاادثة بالقول إنها تبدو جريمة حرب.
في  10أغس أ/آب  2012ا ُت ف ناقم قناة جالإ بار يثةج السثورية التابعثة للدولثة المؤلثف مثن
نبثرة ومسثاعد الملثور حثاتم
مقدمة الأ بار يارا اللالح ،والملور عبثد
–و م
أربعة أشاا
ق
أبو يايى والسائم حسام عماد – في بلدة الت الواقعة في الاواحي الشمالية لدمشم ،مثن قبث
الأربعثة لمثدة مثتة
احت ثز الأشثاا
جماعة معارضة مسلاة تابعة جلل ثيس السثوري الاثرج .وقثد ُ
أيثام بثدون السثثماح لهثم بالاتلثال بالعثثالم الاثارجي ،و ُعثم أنهثثم تعرضثوا للتعثذيب ،بمثثا فثي ذلثثك
11
ال رب بالأيدي وبالازام مرة واحد على الأق .
التمديدات والمجم ت الط ئفية
إن أغلبية مكان موريا م من السنة .وغالب يا ما تنظر المعارضة إلى الأقلية العلوية نالتثي تنتمثي
إليهثثا عائلثثة الأمثثد الااتمثثة  12،والشثثيعة والمسثثيايين علثثى أنهثثم موالثثون للنظثثام .وفثثي بعثثح
المنثثانم قامثثت الدولثثة بتسثثليح جل ثثان شثثعبيةج منثثذ أوامث عثثام  ،2012و ُذتثثر أنهثثا متورنثثة فثثي
بعح حواد الانتهاتات ال سيمة 13.ولكن ليأ جميأ أفراد ثذه ال ائفثة مثوالين للنظثام ،بث إن
14
بعاهم أعرب عن تأييده العلني للانتفاضة والنظام.
وترددت أنباء ،على مدا أشهر ،عن تل ققثي ثذه الأقليثات تهديثدات مثن جماعثات المعارضثة .ومنثذ
المراحث الثثأولى للانتفاضثثة ،أنلقثثت المظثثا رات التثثي نظمتهثثا المعارضثثة ضثثد الاكومثثة تافثثات
نائفية من قبي جالمسياية لبيروت والعلوية للتابوتج .تما علمت المنظمة أن ذا الشثعار ُتتثب
علثثى ال ثثدران فثثي المنثثانم التثثي امثثتولت عليهثثا جماعثثات المعارضثثة المسثثلاة فثثي حلثثب فثثي
يوليو/تمو .2012
مثات مثن قبث جماعثات المعارضثة المسثلاة
وتشير باثو منظمثة العفثو الدوليثة إلثى وقثوع
امتهدفت أفثراد الأقليثات المثوالين للنظثام أو الثذين ُيتلث َّور أنهثم تثذلك ،وشثملت تلثك اله مثات
عمليات الا ت اف والقت الميداني .وتانت ذه ال ماعثات تتلثور أن بعثح أولئثك الاثاايا ثم
من المابرين أو المتعاونين أو أفراد المليشيات المواليثة للنظثام .وفثي بعثح الاالثات ،ومنهثا مثا
و مو َّثم فثي ثذا التقريثر المثوجز ،تشثير المعلومثات المتثوفرة لثدا منظمثة العفثو الدوليثة إلثى
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عدم وجود ما يدل على أن ضاايا عمليات القت الميداني والا ت اف تانوا مابثرين أو متعثاونين،
امتهدفوا بسبب ويتهم ال ائفية.
ومن شبه المؤتد أنهم
ُ
وفثثي بعثثح عمليثثات القت ث الميثثداني ،ربمثثا تثثم ا ت ثثاف الاثثاايا وق ثتلهم علثثى أيثثدي جماعثثات
المعارضة المسلاة لأنهم ينتمون إلى أقلية ُينظر إليها على أنها موالية للرئيأ الأمثد ،ويعيشثون
في منانم تق نهثا أغلبيثة مناوئثة للنظثام ،ممثا ي عث مثنهم أ ثدافاي مثهلة .وقثد دفعثت عمليثات
القت تلك ،إلى جانب التهديدات المشار إليها آنفاي ،العديد مثن النثاس الثذين ينتمثون إلثى الأقليثات
موريا ،حي يشعرون بتهديد أق .
إلى الفرار إما إلى ارج البلاد أو إلى منانم دا
عملي ت الاختط ف واحتج ز الره ئن
احت ثثز العديثثد مثثن الأشثثاا  -بيثثنهم مووفثثون رمثثميون ومثثدنيون أدثثرا  -مثثن قبثث جماعثثات
ُ
المعارضة المسلاة ،وبعاها على ولة بال يس السوري الار .ويبثدو أن بعثح أولئثك الأشثاا
واحت ثثزوا بثثدون تثثوفر أدلثثة علثثى أنهثثم ارتكبثثوا أيثثة انتهاتثثات أو جثثرائم .وفثثي العديثثد مثثن
ا ُت ف ثوا
ُ
الاالات ،بدا أن الدافأ وراء احت ا م تر ائن بهدف تالثي فديثة مقابث الثإفراج عثنهم ،أو لإرغثام
الأنراف الأ را على اتاثاذ إجثراءات معينثة ،مثن قبيث إنلثاق دثراح مث ناء .وتثان مثن بثين ؤلثاء
ا ُت فثثوا بسثثبب جنسثثياتهم ،تثثالمواننين الثثإيرانيين ،أو ثثويتهم ال ائفيثثة ،ولثثا مثثيما
أشثثاا
العلويين أو الشيعة نمن بينهم مواننون أجانب أو آرائهم السيامية ،و اوثة المنتمثين إلثى حثزب
البع الااتم أو غير م من مؤيدي النظثام السثوري .ففثي يناير/تثانون الثثاني  2013علثى مثبي
المثثالُ ،أنلثم دثراح  48ر ينثثة إيثرانيين 15تثانوا مات ثزين منثثذ أغسث أ/آب  2012مثن قبث لثثواء
البراء ،و و جماعة معارضة مسلاة ُذتثر أنهثا تابعثة لل ثيس السثوري الاثر ،وتقثول إنهثا تعمث فثي
دمشثثم وريفهثثا ،وذلثثك علثثى مثثا يبثثدو مقابثث إنلثثاق دثثراح  2,130مثثدنياي مثثن المات ثثزين لثثدا
السل ات السورية 16.وقب إنلاق دراحهم نشر لواء البراء فيلم فيثديو فثي  4أتتوبر/تشثرين الثأول
 ،2012دد فيه بقت المثواننين الثإيرانيين إذا لثم ت لثم السثل ات السثورية دثراح معتقلثين مثن
مؤيثثثدي المعارضثثثة وتوقثثثف عمليثثثات قلثثثف وقتثثث المثثثدنيين فثثثي غاثثثون  48مثثثاعة .وفثثثي 8
أتتوبر/تشثرين الثأول  2012أعلثثن نثانم بلسثان الم لثثأ العسثكري الثثوري فثثي ماافظثة دمشثثم،
و و جزء من ال يس السوري الار أنه تم تأجي عمليات الإعدام بانتظار نتائج المفاوضات ال ارية.
من أو  11رجلا ي شثيعي يا لبنانيث يا ،تثانوا قثد ا ُت فثوا أثنثاء عثودتهم مثن يثارة
وو تسعة أشاا
إلثثى العتبثثات الشثثيعية المقدمثثة فثثي إيثثران ،مات ثثزين حتثثى وقثثت تتابثثة ثثذا التقريثثر لثثدا جلثثواء
عاوثثفة الشثثمالج ،و ثثو جماعثثة معارضثثة مسثثلاة تعم ث فثثي شثثمال مثثوريا بثثالقرب مثثن الاثثدود
الترتية .وبعثد أدثر م قث َّدم لثواء عاوثفة الشثمال م الثب عثدة مقابث إنلثاق دثراحهم 17.وقثد تثم
إنلاق دراح اثنين من أو  11شال يا ،عن ومانة ارجية ،وعادا إلى لبنان.
إن ذه الانتهاتات ال سيمة لاقوق الإنسان على أيدي جماعات المعارضثة المسثلاة ،التثي يلث
بعاثثها إلثثى حثثد جثثرائم الاثثرب ،لثثا تثثزال مسثثتمرة علثثى الثثرغم مثثن أن العديثثد مثثن قثثادة ال ماعثثات
المسلاة التابعة لل يس السثوري الاثر ،وبيثنهم رءمثاء الم ثالأ العسثكرية فثي حمثص والقلثير
وديثثثر الثثثزور والسثثثويداء ،و َّقعثثثوا علثثثى مدونثثثة مثثثلوك ل ثثثان التنسثثثيم الماليثثثة فثثثي مثثثوريا فثثثي
أغس أ/آب  .2012وبتوقيثأ ثذه الوثيقثة ،يتعهثد ؤلثاء بثاحترام حقثوق الإنسثان وفثم مثا تمليثه
مبادئ الشرائأ الدينيثة وقواعثد القثانون الثدولي لاقثوق الإنسثان ،ومعاملثة الأدثرا وفقث يا للقواعثد
النموذجيثثة لمعاملثثة الس ث ناء؛ وعثثدم ممارمثثة التعثثذيب أو إمثثاءة المعاملثثة باثثم الأدثثرا ،وعثثدم
ممارمثثة أفعثثال انتقاميثثة علثثى أمثثاس العثثرق أو ال ائفثثة أو الثثدين أو أي أمثثاس آ ثثر؛ وفثثي حالثثة
ارتكاب أي رق لأحكام ذه المدونة ،فمنهم يتعهثدون بالااثوع للماامثبة بشثك عثادل مثن قبث
ل ان متاللة ي ري تشكيلها بمشراف قيادات ال يس الار ومراقبة حقوقية مستقلة.
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بيد أن أنماط جرائم الارب وغير ا مثن الانتهاتثات ال سثيمة لاقثوق الإنسثان التثي و َّثقتهثا منظمثة
العفثثو الدوليثثة فثثي ثثذا التقريثثر المثثوجز وغير ثثا مثثن مراقبثثي حقثثوق الإنسثثان تشثثير إلثثى أن ثثذه
المدونة ُتنتهك أتثر مما ُتاترم 18.إن ذه ال رائم ،التي ُترتكثب ويفلثت مرتكبو ثا مثن العقثاب ُتبثر
الااجثثة المامثثة لثثأن تتقيثثد تافثثة جماعثثات المعارضثثة المسثثلاة العاملثثة فثثي مثثوريا بشثثك وثثارم
بقواعد القانون الإنساني الدولي الملزمة قانونياي ،ويتعين على القادة أن يبادروا بسرعة إلى ش ب
ثح أن تسثثارع
ثثذه الانتهاتثثات ووقثثف ارتكابهثثا .تمثثا ُتبثثر أنمثثاط الانتهاتثثات أن مثثن ال ثثروري والملث ق
تزود جماعات المعارضة المسلاة في موريا بالمسثاعدات ،أو التثي تنظثر فثي يثادة
البلدان التي ق
الثثدعم اللوجسثثتي وغيثثره مثثن أشثثكال الثثدعم لهثثا ،إلثثى ضثمان عثثدم امثثتادام المعثثدات العسثثكرية
لارتكثثثاب انتهاتثثثات للقثثثانون الإنسثثثاني الثثثدولي ،وممارمثثثة الاثثثغ علثثثى القيثثثادات السيامثثثية
والعسثثثكرية للمعارضثثثة لاملهثثثا علثثثى احتثثثرام مبثثثادئ القثثثانون الإنسثثثاني الثثثدولي فثثثي عملياتهثثثا
العسكرية.
عملي ت القتل الميداني
إن عمليات القت الميداني على أيدي جماعات المعارضة المسلاة التي نالثت الأدثرا مثن أفثراد
القثثوات المسثثلاة وأجهثثزة الثثأمن وأفثثراد المليشثثيات المواليثثة للنظثثام المعروفثثة بامثثم جالشببةي ةج،
بالإضافة إلى المشتبه بهم من المابثرين والمتعثاونين والمثدنيين ،ومثن بيثنهم وثافيون يعملثون
امثتهدفوا لم ثرد أنهثم ينتمثون إلثى جماعثات
مأ ومثائ الإعلثام المواليثة للنظثام ،وبعثح الثذين
ُ
تتلور المعارضة أنها موالية للرئيأ الأمد ،قد بدأت بعد أشهر مثن انثدلاع الانتفاضثة فثي مثوريا
في فبراير/شثباط  .2011وا دادت أعثداد عمليثات القتث غيثر القثانوني منثذ م لثأ عثام  ،2012مثأ
19
تاول الأوضاع تدري ياي إلى نزاع مسلح امتد إلى أجزاء وامعة من البلاد.
الأسرى من الجنود وأفراد المليشي ت الموالية للنظ م
تثيراي ما امتهدفت عمليات القت الميداني ال نود أو أفثراد مليشثيات جالشثبياةج المثوالين للنظثام
والذين تس قلاهم الدولة .وقال بعح المقثاتلين فثي ال ماعثات المسثلاة التابعثة جلل ثيس السثوري
الارج لمنظمة العفو الدولية إن ال نثود الثذين جتل َّ اثت أيثديهم بالثدمج أو الثذين شثارتوا فثي قتث
المقثثاتلين أو المثثدنيين عثثاد ية مثثا تثثتم تلثثفيتهم .وقثثال أحثثد القثثادة فثثي إحثثدا ال ماعثثات المسثثلاة
التابعة لل يس السوري الار ،الذي تان ينش في ماافظة حمص وريف دمشثم ،لمنظمثة العفثو
الدولية 20إنه عاد ية ما يتم قت متة جنود من بين ت عشرة يقعون فثي الأدثر .وأضثاف" :عنبدما كبان

نسيطر على بابا عمرو ،كنا ن تفظ بةطاقة الهوية العسكرية والهبات الخليبوي والمقتنيبا الشخصبية لكب جنبدي أو ضباب
أسير نقوم بقتله فبي مكبان آمب  .وكبان الجنبدي يبدف فبي بسباتي باببا عمبرو .ولكننبا فبي األشبهر األخيبر توقفنبا عب العمب
المببنظ  ...فقببد بببدأ ال كومببة باسببتخدام الضببربا الجويببة ،وكنببا مضببطري إلببى مغبباد سبباحة المعركببة فببي أسببر وقببت
ممك  ...ولذا كان الجيش السو ي ال ر] يقتله ويتركه في عي المكان".
ججبهة النصرةج 21ي إحدا جماعات المعارضة المسلاة التي تعلثن فثي بيانثات عامثة عثن بعثح
عمليات القت الميداني التي تنفذ ا .ففي  12يونيو/حزيران  2012على مبي المثال ،قالثت جبهثة
النصثثرة فثثي بيثثان علنثثي إنهثثا أعثثدمت أربعثثة مثثن أفثثراد جالشثثبياةج فثثي شثثرق مثثوريا 22.وفثثي 15
أتتوبر/تشرين الأول  2012قالت إنها قتلت ثمانيثة أشثاا  ،بيثنهم اثنثان ذتثر البيثان اللثادر عنهثا
إنهما جاعترفاج بارتكاب جرائم ُعزيت إليهم ،الأمر الذي يشير إلى أنهم ُأدروا ثثم ُقتلثوا ميثدانياي بثدون
مااتمة .وتاد البيان عن رج ثال اقتيد من منثزله ،ثم ُقت .
وتع ى بيانات جبهة النصرة إشارات نائفية إلى جالعدو النلثيريج 23،و ثي إشثارة إلثى العلثويين
الذين يرفاونهم .وفي بيانات أ را لهثذه ال ماعثة الإمثلامية المسثلاة ُيشثار إلثى جنثود الاكومثة
24
بأنهم جنليريونج و/أو جمرتدونج
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ففي  16أغس أ/آب  2012ا ُت ف العقيد فؤاد عبدالرحمن والعقيد عزالدين بدر ،مثلاي ،من قبث
جماعثثة معارضثثة مسثثلاة فثثي ديثثر الثثزور ،حي ث تانثثا يشثثارتان فثثي مسثثاق عسثثكري مثثن مت لبثثات
المنا ج الدرامية لل لبة في جامعة الفرات.
وقالثثثت عائلتا مثثثا ،تثثث علثثثى حثثثدة ،لمنظمثثثة العفثثثو الدوليثثثة إن
عرفثثوا علثثى أنفسثثهم بثثأنهم مثثن جلثثواء ُأمثثود التوحيثثدج.
الاثثانفين َّ
واتلثثلوا بكلتثثا العثثائلتين بعثثد يثثوم أو ثلاثثثة أيثثام مثثن ا ت افهمثثا
مثثثمح لهثثثا
ونلبثثثوا فديثثثة .وقالثثثت عائلثثثة العقيثثثد عبثثثدالرحمن إنثثثه ُ
بالاتلال بثه مثرة واحثدة علثى الأقث  ،وقثال لهثم فثي المكالمثة إنثه
ثرن للتعثثذيب ،وح ث َّ العائلثثة علثثى تثثأمين الفديثثة التثثي نلبهثثا
تعث َّ
الاثثانفون .وفثثي مرحلثثة معينثثة قثثال الاثثانف الرئيسثثي الثثذي تثثان
يتفاون مأ العائلتين لزوجة العقيد بثدر إنثه لثم يعثد يات ثز وجهثا
وإنثثه م ث َّلمه إلثثى جالل ثثان الشثثرعيةج ،التثثي تانثثت تقثثوم بثثدور شثثبه
قاثثائي فثثي بعثثح المنثثانم التثثي تسثثي ر عليهثثا المعارضثثة ،ومنهثثا ديثثر الثثزور 25.وقالثثت وجتثثه
لمنظمة العفو الدولية:26
العقيد فؤاد عبدالرحمن ©

"قلت للخاط إن زوجي ل يذهب إلى دير الزو للقتال ،وإنه كبيي موظب آخبر،
Private
يببيدي وظيفتببه فبببي الجامعببة فقببال" :إذا وجبببد اللجببان الشببرعية" أن زوجببب
ا تكب فعل خاطئا ،فإنه سيقت  ،وإذا ل يرتكب شيئا ،فل تكون هناك مشكلة".
وامتمرت المفاوضات مأ تلتا العائلتين بشك متق أ .ثم أبلث أحثد الاثانفين وجثة العقيثد بثدر
ودفنت جثتا مثا
أن عليها التوقف عن العم من أج قاية وجها لأنه ُقت مأ العقيد عبدالرحمن ُ
في حديقة الاميدية في دير الزور .وبعثد باثعة أيثام ُنشثرت وثور فيثديو لعمليثة قتث الاثاب ين
الأميرين.
وأوضح أحد أقرباء العقيد عبدالرحمن ما حد

بعد ذلك على الناو الآتي:

"[بعد شهري أو ثلثة أشهر م أسره] شاهدنا على شاشبة قنبا سبما" وعلبى االنترنبت لقطبة فيبديو تظهبره وهب يقطعبون
أسه  ،وهكذا عرفنا أنه قت ".
وووفت أرملة العقيد فؤاد عبدالرحمن تلك اللاظة الازينة:27

"في حوالي الساعة ال ادية عشر صةاحا ،ناد علي ابنتي الةالغة م العمر  21سنة] قائلة :ماما تعالي وشباهدي باببا
بسرعة‘ .كان فياد على شاشة التلفزيون ...وكانوا يعرضون مشهد قتله ،فدفعت ابنتي بعيدا كي أحجب عنهبا ؤيبة المشبهد،
ولكنهبا أتبه علببى أي حببال ،فيصببيةت بانهيببا عصببةي ...لقببد أصبة ت ابنتببي متقلةببة ،وتعبباني مب آثببا الصببدمة ...لببي مب
السه أن ترى والدها بتل الصو  ...إننا اآلن نريد استعاد جثمانه ونريد إخضا الذي قاموا بذل الفع للم اسةة".
ُب َّثثثت أول وثثورة لعمليثثة القتثث فثثي نوفمبر/تشثثرين الثثأول  ،2012حيثث أوهثثرت رجلثثين أمثثيرين
تعرفثت عليثه عائلتثه وقالثت
ي لسان على جووفةج في غرفثة ،أحثد ما يرتثدي قميلث يا أ رق فاتاث يا،
َّ
تعرفثت عليثه
لمنظمة العفو الدولية إنه العقيد عبدالرحمن ،بينما يرتدي الآ ر قميل يا غامم اللون،
َّ
عائلتثثه وقالثثت للمنظمثثة إنثثه العقيثثد عزالثثدين بثثدر .ويظهثثر الأمثثيران ماثثانين بالرجثثال ،بعاثثهم
يتهمهما بأنهما قتلا أنفالثاي .ويبثدأ رجلثان علثى الأقث ب ثربهما علثى الثرأس ،بينمثا ُتسثمأ أوثوات
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تقول :جلا تقوموا بالتلويرج .وبعد ذلك ُيسمأ ووت آ ثر يقثول :جقتلنثا  80شالثايج .وبينمثا ي ثري
أيهثثا
ت هيثثز العقيثثد عزالثثدين بثثدر للقت ث ُ ،يسثثمأ وثثوت رج ث يصثثر  :جأعثثداء الشثثعب ،لعثثنكم
العلويون ،أيها الكلابج .ثم يؤمر العقيد بدر بالانب اح على الأرن ووجهه إلثى أمثف ويثداه لثف
وهره ،ويوضأ رأمه على ح ر مست ي  .يمر رجث مسثلح مثن أمثام الكثاميرا و يقثول :جلثا تاثيعوا
رواوثثة واحثثدة علثثى ؤلثثاء الكلثثابج .و نثثا وثثبي يقثثف علثثى مقربثثة منثثه و ثثو يام ث مثثانوراي،
ويسمأ ووت رج يقول :جإنه لا يتمتأ بثالقوةج .ثثم يهثوي اللثبي ب ثربة علثى عنثم العقيثد بثدر
ُ
وم تهلي الاشد .ثم ي لم أحد م على ال ثة ناو مت رواوات.
تذلك ُيرغم العقيد فؤاد عبدالرحمن على الانب اح بالقرب من الااية الأولى ويوضثأ رأمثه علثى
ح ر مست ي مشابه .ويقوم رجث ب ثرب عنقثه بسثانور ،ثثم ُت لثم عثدة رواوثات علثى ال ثثة.
بعد ذلك ُيفل رأس ت منهما عن جسده بسانور ،ويوضثأ رأس العقيثد فثؤاد عبثدالرحمن علثى
وهره .وفي ديسمبر/تانون الأول ُ 2012ب َّ عبر يوتيوب فيلم فيديو آ ر أقصر مثن مثابقه للاادثثة
نفسها ،لكن من اويثة أ ثرا ،حيث ُيظهثر اللثبي و ثو ي ثرب عنثم العقيثد بثدر مثرتين ،ثثم ُيظهثر
الرأمين المق وعين وت منهما موضوع على وهر واحبه 28.ونلبت منظمة العفثو الدوليثة مثن
التعثرف علثى له ثة الرجثال الثذين ُتسثمأ أوثواتهم فثي
أربعة مواننين مثوريين ،تث علثى حثدة،
ُّ
الأربعة علثى أن الله ثة تشثبه له ثة ديثر الثزور أو منثانم أ ثرا فثي
الفيديو .وقد أجمأ الأشاا
شرق موريا .وقالت إحدا منظمات حقوق الإنسان المتاللة بسوريا والمتمرتزة في أوروبثا ،إن
ملدر ا الموجود في دير الزور ذتر أن عمليتي القت وقعتا في حي العمال بدير الزور.
إن ذه المعلومات تتسم مأ ادعاء تلتا العائلتين بأن الرجلين تانا مات زين في دير الزور.
العقيثثد فثثؤاد عبثثدالرحمن مثثن قريثثة قثثرفص الواقعثثة بثثالقرب مثثن جبلثة فثثي ماافظثثة اللاذقيثثة أب
لولدين وثلا بنات تتراوح أعمار م بين  13منة و  23منة .أما العقيد عزالدين بدر فهو مثن قريثة
ضهر برتات بالقرب من جبلة ،وأب لثلاثة أنفال تتراوح أعمار م بين  10منوات و  15منة.
في أغس أ/آب أو مبتمبر/أيلول ُ 2012قت العقيد هلال عياد ميثداني يا ،و ثو ضثاب فثي ال ثيس
متالص في التربية الرياضية ،تان يعيس في حي التقدم في اليرموك ،الواقأ إلثى ال نثوب مثن
دمشم ،على أيدي أفراد إحدا جماعات المعارضة المسلاة المتواجدة فثي من قثة الا ثر الأمثود
جنوبي اليرموك .وقال أحد ال يران إن ناو  15شال يا من أفراد اللواء جاءوا إلثى شثارع نمثرين فثي
حثي التقثثدم وات هثوا مباشثثرة إلثثى المبنثى الثثذي تثان يعثثيس فيثثه العقيثد لثثال عيثد 29.وقثثال ال ثثار
لمنظمة العفو الدولية:

"قالوا إنه مطلوب له ألنه متعاون" .صعدوا إلى شقته وقرعوا بابه وطلةوا منه أن يفتح الةباب .كبان مب زوجتبه وأطفالبه،
و فض أن يفتح الةاب ،ففجروا قنةلة صوتية عند الةاب ،ولكنه ل يفتح .فمبا كبان مبنه إال أن أطلقبوا الرصبا علبى الةباب
بينما كانت زوجته وأطفاله في الداخ  ،فيصيب بجرح في كتفه ،ولذا اضطر إلى فتح الةاب.
عندما اقتادوه إلى الخا ج ،تجمب ن بو  30شخصبا ،معظمهب مب الجيبران ،البذي تبدخلوا وطلةبوا مب المجموعبة المسبل ة
تركه وشينه .وأوضح أولئ األشخا للمقاتلي أن الرج يعيش بينه بسلم منذ سنوا عد  .فيجباب المقباتلون" :نريبد أن
نطرح عليه بضعة أسئلة ،ث سنطلق سراحه .وضعوه في شاحنة ب أب) واقتادوه بعيدا باتجاه منطقة ال جر األسود.
بعد مرو بض ساعا  ،جاء صةي إلى ال ي وسيل’ :ه تعرفون العقيبد هبلل عيبد فيجةنبا ببنع  .فقبال الصبةي :إنبه ملقبى
في التربة الجديد الواقعة في نهاية مخي اليرموك وبالقرب م ال جر األسود]
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ذهةنا فو ا إلى هناك ،حيث وجدناه ملقى على كومبة قمامبة ،وقبد ظهبر ثقبب صاصبة فبي وسب جةينبه وجبرح فبي صبد ه
نببات عبب طلببق نببا ي ،باإلضببافة إلببى الجببرح فببي كتفببه الببذي أصببيب بببه فببي منببـزله قةبب استسببلمه ...وكانببت كةتبببه
مكسو ...كما عثر على بطاقة بنية على جثته ،وقد كتةت عليها عةا " :المتعاون العقيد هلل عيد".
في مكان آ ر ،وفي أوام يونيو/حزيران ُ ،2012ذتر أن مقاتلين ينتمون إلى لثواء ثثوار بابثا عمثرو،
يثثدعمهم لثثواء شثثهداء بابثثا عمثثرو ولثثواء الا ثثراء ،التابعثثة جميع ثاي إلثثى ال ثثيس السثثوري الاثثر ،شثثنوا
وماي على نق ة التفتيس في جتفر عاياج بامص 30.وقد أدثروا ضثاب اي واحثداي وثلاثثة جنثود علثى
الأق ث  ،وقتلثثوا ميثثدانياي مثثا لثثا يق ث عثثن اثنثثين مثثنهم فثثي اليثثوم التثثالي ،باسثثب مثثا ذتثثر أحثثد قثثادة
31
المعارضة ممن شارتوا في المعرتة .وتاد لمنظمة العفو الدولية عما حد :
وولت ،تانت المعرتة قثد بثدأت فعلثاي .تثان ال ثيس السثوري الاثر يتقثدم ،ثثم مثي ر علثى
جعندما
ُ
رأيثت بعثح المقثاتلين و ثم يأدثرون
نق ة التفتيس في تفرعايثا والمبثاني الماي ثة بهثا بأتملهثا.
ُ
ثلت السثثير فثثي نريقثثي .أتثثذتَّر أنثثه ُعثثثر علثثى مسثثاعد الرائثثد ماتبئ ثاي بثثين
ثلاثثثة جنثثود شثثبان .وواوث ُ
التالينات .وقد رآه بعح مقاتلي ال يس السوري الار ،وعندما حاولوا إلقثاء القثبح عليثه ،ثرب
وقفثثز مثثن ال ثثابم الثالث ولقثثي حتفثثه .حاولنثثا الثثذ اب علثثى المدرمثثة الم ثثاورة لنق ثة التفتثثيس
للتأتد مثن عثدم وجثود جنثود ماتبئثين نثاك ،ولكثن ال ثيس تثان ي لثم قثذائف الهثاون علينثا ولثم
ثبت ب ثثروح ،واض ث ررت إلثثى الانسثثااب ...وأثنثثاء
نثثتمكن مثثن القيثثام بثثذلك .فثثي تلثثك اللاظثثة ُأوث ُ
بأن الرائد قد امتسلم.
مغادرتي أ برني أحد الأشاا

"عد إلى موقعي في السبلطانية ،فوجبد الجنبود الشبةان الثلثبة هنباك البذي كبانوا قبد أسبروا فبي وقبت سبابق] .وقبال لنبا
أحده إنه كان يعطي قناب يدوية إلى ضباب فبي الجبيش السبو ي ال بر واعتبر الجنبديان اآلخبران بينهمبا شبا كا فبي
مضايقة العائل التي كانت تق عند نقطة التفتيش وسبرقة أغراضبها ...وكبان هبذان الجنبديان ينتميبان إلبى الطائفبة السبنية
في حلب .وقد قتلهما الجيش السو ي ال ر].وقد قةض عليهما في فتر ما بعد الظهر أو في الصةاح الةباكر ،أمبا الثالبث فقبد
انض إلى الجيش السو ي ال ر.
وقد أخةرنا الرائد بينه سني م دير الزو  ،بما لكي نرأ به .واتصلنا بعائلته لمعرفة ما إذا كانبت تسبتطي مسباعدتنا فبي
التفاوض م أج مةادلته بسجناء آخري م تجزي لدى السلطا السبو ية ...وقبد توسبلت والدتبه إلينبا علبى الهبات كبي ال
نقتله .فشعر بالشفقة عليها ،وقلت لزملئي إنه ما كان ينةغي لنا أن نةلغ عائلته ...وعنبدما تةبي لنبا أن الدولبة غيبر مسبتعد
للتفاوض معنا بشين مةادلته ...عمد الجيش السو ي ال ر إلى قتله".
ويظهثثر فثثيلم فيثثديو آ ثثر عمليثثات القت ث الميثثداني لثثأفراد جالشثثبياةج المزعثثومين علثثى أيثثدي لثثواء
ُ
ويظهر الفيلم ،الذي ُنشر في  31يوليو/تمو  ،2012عملية قت باعة رجال مثن
حلب.
في
التوحيد
ُ
عشيرة جالبريج نو ثم مثن ال ائفثة السثنيةُ ،عثرف عثنهم أنهثم يعملثون للثالح القثوات الاكوميثة ،
أفثراد
ومن بينهم أحد عمائها ،و و علي زين الع بدين بري (المعاروف ب سا زياور باري بروثا
من لواء التوحيد في ذلك اليوم .وتانوا قد ُأمروا بثالاروج مثن جديثوانج العشثيرة مثن قبث مقثاتلين
في حي باب النيرب في حلب ،و ثي من قثة تانثت تاثت مثي رة ال ثيس السثوري الاثر فثي ذلثك
ويظهر فيلم فيديو ُنشر في اليوم نفسه  14رجلا ي من عشيرة جالبثريج بعثد وقثت قلثير مثن
الوقتُ .
تعثرن لل ثرب علثى الوجثه .وقثال أحثد نشث اء حقثوق
القبح عليهم .وبثدا أن معظمهثم تثان قثد
َّ
الإنسان الماليثين لمنظمثة العفثو الدوليثة إن أفثراد العشثيرة الأربعثة عشثر ُقتلثوا ميثدانياي ،بعاثهم
ُأعثثدم شثثنقاي ،مثثأ أن ذلثثك لثثم يظهثثر فثثي الفثثيلم .وقثثد ادان فهثثد المصثثري ،و ثثو مسثثؤول الإعلثثام
المرتزي التابأ لل ثيس السثوري الاثر ،عمليثات القتث فثي مقابلثة متلفثزة مثأ قنثاة جبثي بثي دثيج
العربية .في أغس أ/آب  32،2012حي قال إن ال يس السوري الار فتح تاقيقاي في الاادثثة وإن
المسؤولين عن عملية القت تلك ميااعون للمساءلة فثي وث الاكثم ال ديثد .ولثم ُتعثرف نتثائج
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التاقيثثم بعثثد .وفثثي مثثبتمبر/أيلول  2012قثثال أحثثد قثثادة لثثواء التوحيثثد فثثي حلثثب لمنظمثثة العفثثو
الدوليثثة إنثثه يثثرا أن قت ث أفثثراد عشثثيرة البثثري تثثان مبثثرراي ،وا َّدعثثى بثثأن أفثثراد تلثثك العشثثيرة تثثانوا
الأدثرا مثن
مسؤولين عن مقت مثدنيين .بيثد أن القثانون الإنسثاني الثدولي يعتبثر قتث الأشثاا
قب أحد أنراف النثزاع المسلح جريمة حرب ،ينبغي ماامبة المسؤولين عن ارتكابها.

المخبرور المشتبه بم
تشير باو منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من ضثاايا القتث الميثداني علثى أيثدي جماعثات
المعارضة المسلاة تان ُيشتبه في أنهم مابرون أو متعاونون مأ الاكومة.
وفثثي يوليو/تمثثثو  2012ارتفثثأ عثثثدد عمليثثثات القتثث الميثثثداني علثثثى أيثثدي جماعثثثات المعارضثثثة
المسثلاة فثثي حثثي التاثثامن الواقثأ شثثرق اليرمثثوك ،حيث يتمتثأ العديثثد مثثن جماعثثات المعارضثثة
المسلاة بوجود تبير .وفي من قثة تقثأ جنثوبي حثي التاثامن ،ثمثة حفثرة تبيثرة تانثت قثد ُحفثرت
لإنشاء أمامثات لمبنثى فثي جمثوق الثلاثثاءج ،و يبثدو أن جماعثات المعارضثة المسثلاة امثتادمتها
لإلقاء جث الأشاا
الذين قتلتهم ميدانياي .وقال أربعة شهود قابلتهم منظمة العفو الدولية 33تلا ي
على حدة ،إن ال ث وهرت في جحفرة الموتج في الفتثرة بثين يوليو/تمثو وأغسث أ/آب .2012
ولثثم يتثثذتر شثثا د ثثامأ الشثثهر الثثذي شثثا د فيثثه ال ث ث فثثي الافثثرة 34.وتثيثثراي مثثا تثثان السثثكان
يتفقدون الافرة ،التي يبل نولها  15متراي وعرضها متة أمتار وعمقها  7-5أمتار ،وذلك لمعرفة ما
إذا تم إلقاء مزيد من ال ث فيها.
فثثي يوليو/تمثثو  2012ا ُت ثثف علااي الزاماال ،و ثثو لثثاجس فلس ث يني ا َّتهمتثثه جماعثثات المعارضثثة
وقت بعد مرور ناو مسة أيام وفقاي لمثا قالثه
المسلاة بالعم تمابر للالح السل ات السوريةُ ،
أحد الشهود الامسة الذي رأا جثته ملقاة في جحفرة المثوتج .وقثال أحثد الشثهود لمنظمثة العفثو
35
الدولية:

"اتص بي أحده وأبلغني بين مقاتلي المعا ضة المسل ة] قتلبوا علبي الزامب
كان الزام مصابا بجرح في الصد ناج ع طلق نا ي ،وجرح آخر في عنقه".

فبذهةنا إلبى ال فبر  ،حيبث أيبت الجثبة.

في  3أغس أ/آب  ،2012وث َّور أحثد السثكان ،دثر يا ،فيلمثا لعمليثة قتث رجث فثي جحفثرة المثوتج
على أيدي ثلاثة رجال ،حدد ملور الفيلم ويتهم ،وقال إنهم من جبهة النصرة .وقال الشا د 36إنثه
ثرون رجلثا ي معلثثوب
بثثدأ التلثثوير بعثثد أن نثثزل عثثدة رجثثال مثثن مثثيارة بثثالقرب مثثن الافثثرة و ثثم ي ث ُّ
ويظهثثر الفثثيلم ،الثثذي شثثا دته مظمثثة العفثو الدوليثثة 37،الرجث المعلثثوب العينثثين و ثثو
العينثينُ .
يرتدي دروالا ي قلير يا وقميل يا تان ممزق يا جد يا إلى حد أن تثدمات رقثاء تانثت وثا رة علثى النلثف
ويرغم ثلاثة رجال ،أحد م يام بندقية ،الرج الما وف علثى ال لثوس علثى
العلوي من جسدهُ .
شفا الافرة ،ثم يمي جسده إلى الأمام ويسق في المنادر .ثم ُيظهر الفيلم الااية و ثو ملقثى
على وجهه في قاع الافثرة .ويزيث أحثد الرجثال الثلاثثة ق عثة القمثاس عثن رأس الاثاية وي لثم
ثثوات إل ثى
عليثثه النثثار مثثن مسثثافة قريبثثة ،ثثثم ي لثثم عليثثه النثثار مثثرة أ ثثرا قبث أن يا ثثو عثثدة
الالثثف .وينتهثثي الفثثيلم بل ثورة الاثثاية و ثثو ملقثثى بلثثا حثثراك .ولكثثن الشثثا د لثثم يعثثرف ويثثة
الااية.
وووف شاص آ ر من السكان ،قال إنه ار جحفرة الموتج ثلا
38
شا ده ناك لمنظمة العفو الدولية:
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مثرات فثي يوليو/تمثو  ،2012مثا

"في المر األولى كانت هناك أ ب جثث اثنتان منها منتفختان وكين الوفا حدثت قةب عبد أيبام .وفبي المبر الثانيبة التبي
ذهةت فيها إلى هناك كانت األوضا األمنية متوتر  ،ولذا ل أتمك مب االقتبراب ،ووقفبت علبى بعبد  20متبرا ،واسبتطعت
أن أ ى جثة ج ميت على حافة ال فر  ،وكانت عالقة على عمق نص متر .أما المر الثالثة ،فكانبت هنباك ثبل جثبث
لرجال أصيةوا جميعا برصاصا في الرأس .وكانت إحدى الجثث الثل منتفخة".
وقثال ثلاثثثة مثن ؤلثثاء السثثكان الثذين تثثانوا قثد غثثادروا مثثوريا فثي مثثبتمبر/أيلول وأتتوبر/تشثثرين
الثثأول  2012لمنظمثثة العفثثو الدوليثثة إنثثه عنثثدما امثثتعاد ال ثثيس السثثوري السثثي رة علثثى حثثي
التاامن ،امتعاد ال ث من الافرة في وقت قريب من مبتمبر/أيلول  .2012ولم تثتمكن منظمثة
العفو الدولية من تاديد عدد ال ث التي تمت امتعادتها أو الأماتن التي ُنقلت إليها.
وفثثي أوام ث أتتوبر/تشثثرين الثثأول  2012أ رجثثت جبهثثة النصثثرة وغير ثثا مثثن ال ماعثثات المسثثلاة
ال يس السوري من حي التاامن وامثتعادت السثي رة عليثه وعلثى مثوق الثلاثثاء .ولثم يثتم إلقثاء
جث ث جديثثدة فثثي الافثثرة أثنثثاء اثثوع المن قثثة لسثثي رة ال ثثيس أو بعثثد أن امثثتعادت جماعثثات
المعارضة المسلاة السي رة عليها ،باسب ما ذتر مثكان ل ثأوا إلثى الاثارج ،ومثن بيثنهم شثاص
واحد غادر موريا في أوا ر يناير/تانون الثاني .2013
وفثثي دومثثا التثثي تقثثأ شثثرقي دمشثثم بثثدأت عمليثثات القتث الميثثداني بظهثثور جماعثثات المعارضثثة
المسلاة في المدينة بعد ناو ثلاثة أشهر من قيثام قثوات الاكومثة بفثتح النثار للمثرة الثأولى علثى
فثي  1أبري /نيسثان .2011
مات ين في دوما ،مما أمفر عن مقت ما لثا يقث عثن تسثعة أشثاا
وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن عمليات القت الميثداني علثى أيثدي
جماعات المعارضة المسلاة ،ومنها لواء شهداء دوما تانت تثيثرة وا دادت بشثك تبيثر مثأ تاثول
الوضأ إلى نزاع مسلح .وقال عام في م ال الإغاثة تان يعم فثي نقث القتلثى وال رحثى الثذين
تانوا قد ُقتلوا ميدانياي علثى أيثدي
يسق ون نتي قة للنثزاع ومعال ة ال رحى ،إنه جمأ جثثاي لأشاا
39
جماعات المعارضة المسلاة ،وقال لمنظمة العفو الدولية:

"فبي يوليببو/تمببوز وأغسببط /آب  2011كببان يببت إعببدام" جب واحببد فببي كب أسببةوعي تقريةببا ..وكنببا نببذهب إلببى هنبباك
وننتشببله  .كببان السببةب األكثببر شببيوعا لعمليببا القت ب هببو أن الض ب ية كببان مخةببرا لببدى األم ب  .وقببد ازداد عببدد الببذي يببت
"إعدامه " تد يجيا ،فيصةح شخصا واحدا ث اثني ثب ثلثبة أشبخا فبي كب أسبةو  .وب لبول يوليبو/تمبوز  2012ا تفب
العببدد إلببى ثلثببة أو أ بعببة أشببخا فببي كب يببوم ،ولب نعببد نعببر ماهيببة الببته بالضببة  .كببان النبباس يشببيرون إلببيه بببينه
مخةرون ف سب.
"لقد ساعد في استعاد سةعة جثث مب ضب ايا عمليبا القتب الميبداني .كبان ذلب فبي صبي عبام  .2012أتبذكر أن أحبد
مقاتلي المعا ضة المرتةطي ببالجيش السبو ي ال بر جباء إلينبا .وقبال إن هنباك سبة فطباي " ينةغبي إزالتهبا .فبذهةت إلبى
الموق  ،ووجد أنه مصابون في الرأس والعنق والظهر .كمبا ظهبر علبيه علمبا تعبذيب :كبدما وحبرو وخبدو
سكاكي وطع  .وما كنا نفعله فبي العباد هبو جمب تلب الجثبث ونقلهبا إلبى المشبفى البوطني ...وال أعلب مبا كبان ي بد بعبد
ذل ".
عملي ت قتل المدنيين ،بمان فايم الفاحفيور وأفاراد الأقليا ت التاي رينظار إليما علا
للرئيس الأسد

أنما موالياة

تان مثن بثين المثدنيين الثذين ُقتلثوا عثدد مثن اللثافيين الثذين عملثوا مثأ ومثائ الإعلثام التابعثة
للدولثثة أو المواليثثة للاكومثثة .ففثثي م لثثأ أغسث أ/آب  2012علثثى مثثبي المثثثال ،أعلنثثت جبهثثة
النصرة مسؤوليتها عن مقت المذيأ التلفزيوني محمد سعيد ،الذي تان أفراد ال بهة قد ا ت فثوه
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أحثثد قناوثثة
فثثي أوام ث يوليو/تمثثو  40.وفثثي  26مثثبتمبر/أيلول ُ 2012أردي م ي ا ن اار بروثثا
المعارضة في دمشم بينما تثان ينقث الأحثدا علثى الهثواء للثالح قنثاة جبثريأ تثي فثيج ،و ثي
ما ة تملكها الاكومة الإيرانية .وتان ناصر قد تلقى تهديدات بالهاتف فثي الأمثابيأ التثي مثبقت
مقتله .وفي الوقت الذي لم تعلن أية جماعة معارضة مسلاة مسثؤوليتها عثن مقتلثه ،فقثد نشثرت
م موعات ووفاات مؤيدة للمعارضة السورية وال يس السثوري الاثر علثى موقثأ جفثيأ بثوكج
41
أ باراي تاتفي جبتلفية الشبيح الإعلامي مايا ناصرج.
وقال الناجون من فريم قناة جالإ باريةج السورية [أنظر أعلاه] إن الملور ح ت أبو يحي لثم ُيقتث
نتي ثثة للقلثثف مثثن جانثثب قثثوات الاكومثثة تمثثا ادعثثت جماعثثة المعارضثثة المسثثلاة التثثي قامثثت
با ت افه ،وإنما ُأعثدم ميثدانياي مثن قبث ال ماعثة الاانفثة فثي اليثوم الثأول مثن ا ت افثه 42.وتثان
المقر الرئيسي لقناة الإ بارية فثي بلثدة دورشثا ،الواقعثة علثى بعثد ناثو  15ميلثا ي إلثى ال نثوب مثن
دمشم ،قد تعرن له ثوم ن َّفذتثه جماعثة مسثلاة فثي يونيثو/حزيران  ،2012وأدا إلثى مقتث ثلاثثة
وافيين وأربعة من أفراد الأمن ،وفقاي لما أوردته وتالة الأنباء السورية جماناج .وقد أعلن عثدد مثن
43
ممثلي المعارضة أن أفراداي من ال ماعات المسلاة أو المنشقين نفذوا اله وم.
امتهدف أفراد الأقليثات بعمليثات ا ت ثاف و/أو قتث ميثداني مثن
وفي بعح الاالات على الأق
ُ
قب جماعات المعارضة المسلاة .فعمليات القت الواردة فيما يلثي تتعلثم باالثات ماثددة لثأفراد
من الأقلية الشيعية ُقتلوا في حمص والمن قة الماي ة بها 44.وقد و َّثقتها منظمة العفثو الدوليثة
ينتمون إلى الأقلية الشيعية ممثن تثانوا يعيشثون فثي من قثة البياضثة،
في مقابلات مأ أشاا
ومثثأ مقثثاتلين مثثن جماعثثات المعارضثثة المسثثلاة التابعثثة لل ثثيس السثثوري الاثثر ،ومثثأ غيثثر م مثثن
نش اء المعارضة من حمص نأو تانوا ينش ون فيها .
بعد بدء الانتفاضة بوقت قليرن ا داد التوتر بين الأغلبية السنية وبثين الأقليثات التثي تعثيس فثي
المدينثثة ،ولثثا مثثيما مثثأ العلثثويين والشثثيعة .ونظثثراي لثثأن ال ثثرفين قامثثا بتشثثكي جماعثثات مسثثلاة
موالية للاكومة ومعارضة لها ،فقد تا َّول حي الز راء ،و و حي مكني تق نه أغلبيثة علويثة ،إلثى
معق لمليشيات "الشةي ة" المواليثة للاكومثة ،بينمثا مثي رت جماعثات المعارضثة المسثلاة نالتثي
أوبح العديد منها جزء يا من ال يس السوري الار عند تشكيله  .على الأحيثاء السثنية مثث بابثا عمثرو
45
وباب السباع والبياضة وغير ا.
وربما تان بعح أفثراد ال ائفثة الشثيعية المسثتهدفين متهمثين أو مشثتبه بهثم مثن قبث جماعثات
المعارضة المسلاة بثأنهم جمابثرونج أو جمتعثاونونج أو مثن مليشثيات جالشثبياةج .بيثد أن منظمثة
العفو الدوليثة وجثدت أن بعثح عمليثات القتث التثي امثتهدفت أفثراد يا مثن ال ائفثة الشثيعية مثن
مكان حمص في عام  2011قد ُنفذت لأن جماعات المعارضة المسلاة وجدت فيهم أ داف يا مثهلة
في وقت تانت عملية أدر ال نود أو جالشبياةج الماميين جيد يا أمر يا وثعب يا للغايثة أو ين ثوي علثى
ماانرة .وتاشى منظمة العفو الدولية أن يكون بعثح عمليثات القتث الميثداني للمثدنيين قثد تثم
بسبب الهوية ال ائفية ،تما ُتظهر الاالات الثلا التالية التي و َّثقتها المنظمة ،والتي لم ت د فيهثا
أية أدلة على وجثود اشثتباه بثأن أولئثك القتلثى تثانوا مابثرين أو متعثاونين أو مثن أفثراد مليشثيات
جالشبياةج.
وقد حاول مقاتلو المعارضة أو النش اء المقربثون مثنهم أو مؤيثدو م تبريثر مثث تلثك العمليثات،
إما بالادعاء بأن ت شاص ُقت ميداني يا تان مثذنب يا ب ثرائم قتث  ،أو بمنلثاق تصثرياات تنثتقص مثن
ثثذه الأقليثثات وتتاثثد عثثن دعمهثثا للنظثثام ،أو بالثثاعتراف بأنهثثا جأ ثثاءج أو جانتهاتثثاتج ارتكبتهثثا
المعارضة .بيد أنه ليأ ثمة مثبب مقبثول لعمليثات القتث التثي تشثك انتهاتثات وثار ة لاقثوق
الإنسان وتعتبر جرائم حرب إذا نفذتها أنراف في نزاع مسلح.
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وبادود علم منظمة العفو الدولية ،فثمن أول عمليثة قتث ميثداني لرجث شثيعي فثي حمثص ،ربمثا
امتهدف بسبب ويتثه ال ائفيثة ،ثي حادثثة قتث رضا دريا  ،و ثو مثن مثكان البياضثة
يكون قد
ُ
وعمره  31عاماي ،الذي ا ُت ف في وقت مبكر من يوم  24يوليو/تمو  ،2011و ُعثثر علثى جثتثه فثي
46
اليوم التالي .وووف أحد أفراد عائلته لمنظمة العفو الدولية ما حد له:

"كنت قد غاد الةياضة م عائلتي ولك ضا بقبي هنباك ألنبه كبان يملب م بل تجا يبا سبوبرما كت) وشبعر أنبه ال
ضببرو للمغباد  .وذا مببر قببال لببي إنببه غيببر مرتبباح ،وخصوصببا فببي الليب عنببدما تتجم ب ال شببود وتلتهببب المشبباعر،
ويطلقون النا في الهواء في بعض األحيان ....وفي  24يوليو/تموز خرج م منـزله في السادسة صةاحا كعادته لشبراء
الخةز لم له التجا ي م مخةزي  ،أحدهما في الةياضبة والثباني فبي ديبر بعلةبة فبي حمب ) ،ولكنبه لب يعبد ب ثنبا عنبه
طوال النها واللي بل جدوى .وفي اليوم الثاني ،عثرنا على جثته في مشفى الةر والخدما في الوعر حم ]".
وقال قريبه إنه رأا جثة رضا ،الذي تان ملاباي برواوة في ال ثزء العلثوي مثن عنقثه وب ثروح فثي
وعثر على ميارته ماروقة في مقبرة ت النصر.
الرأس والانف وتدمات في الشفتينُ .
ووقعت عمليات قت ميداني أ را امتهدفت السكان الشيعة على ما يبدو ،ممثا دفثأ المزيثد مثن
العائلات إلى مغادرة منا لها .وتان من بين الااايا نظ م الأبير ،البال مثن العمثر  45عامثاي ،والثذي
ُقت في  3مبتمبر/أيلول  .2011وقثال أحثد أقربائثه لمنظمثة العفثو الدوليثة 47إنثه بينمثا تثان نظثام
جثره إلثى مثيارتهم ،ولكنثه لثاذ بثالفرار،
الأبير يسير قاوداي منثزله في البياضة ،حاول رجال مسلاون َّ
فأنلم عليه المهاجمون النار وأردوه قتيلا .وبعد باعة أيامُ ،أويب ن له ب روح عنثدما عمثد رجثال
مسلاون تانوا يستقلون مثيارة عثابرة إلثى إنلثاق النثار عليثه بينمثا تانثت عائلتثه تسثتعد لمغثادرة
البياضة.
في  5فبراير/شباط ُ ،2012أعثدم تسثعة مثن أفثراد عائلثة لثال ميثدانياي علثى أيثدي مقثاتلي ال ثيس
السوري في مزرعة حورين في قرية الغن و التي تقأ إلى ال نوب مثن الرمثتن بماافظثة حمثص.
وتان أفراد العائلة الممتدة ،التي تتألف من  32عائلة نووية ،م الشيعة الوحيدين الثذين يعيشثون
في قرية الغن و باسب ما ذتر لال لال ،و و أب لأربعة مثن الاثاايا .لقثد تانثت تلثك العائلثة
تعيس ناك منذ عقود .أما الااايا فهم :أبناء لال لال :دي ب هلاال هلاال ،البثال مثن العمثر 24
عام يا ،والتوأم علي هلال هلال وحسن هلاال هلاال ،وعمثر تث منهمثا  22عامث يا ،وأحماد هلاال هلاال،
البال من العمر  18عام يا؛ ووهره حمودي عوض هلال ،البال من العمثر  33عامث يا ،وشثقيقاه جعفار
لثال لثال
عوض هلال ،وعمره  43عام يا ،وعب س عوض هلال ،البال من العمثر  29عامث يا .وتاثد
48
لمنظمة العفو الدولية عما ما حد في ذلك اليوم:

"كانت الساعة الثالثة بعد الظهر ،وكنا قد عدنا م عملنا إلى المنـزل كي نشرب الشاي مب العائلبة ...وفجبي أينبا مجموعبة
كةيببر مب الرجببال المسببل ي  ،الببذي كببان بعضببه مب قريتنببا ...أولئب الببذي يسببمون أنفسببه ثببوا ا .قببام أولئب المسببل ون
بتطويببق المن بـزل .كنببا نجل ب فببي الطببابق األ ضببي ،فصببعد الرجببال إلببى الطببابق األول للختةبباء ،بينمببا مكثببت م ب النسبباء
واالطفببال ...دخبب المسببل ون] الغرفببة ،فببدب الرعببب فببي الجميبب  ،كببان األطفببال مببروعي  .أمببروا زوجببة إبنببي بنببـز
اإلسوا ا الذهةية التي كانت ترتديها .فقالت إنهبا ضبيقة جبدا ومب الصبعب نزعهبا .فقبال أحبده  :إعطنبي اإلسبوا ا وإال
قطعت يدك وأخذتها ‘.ولذا أ غمت على نزعها وتسليمها له ...صعد جال مسبل ون آخبرون إلبى الطبابق األول وأحضبروا
أوالدي وآخري إلى الطابق األ ضي ...تشةث بي إبني علي وطلب مني أال أدعه ييخذونه ،فقلبت لبه :إننبي ال أملب سبلحا
أحمي به منه  ،فاذهب معه  .اقتادوه إلى الخا ج ،وكنا نشاهده عةر النافذ  ...فت وا النا عليه  ...وسمعت أحبده يقبول
وجربوا بنبادقك ‘ ،وأطلقبوا مزيبدا مب الرصبا  ...كنبا جميعبا نصبر ،،وهرعنبا إلبى الخبا ج ،فوجبدنا أن
لآلخري تعالوا ِّ
الوحيد الذي بقي على قيد ال يا هو اب أخي طالب ...نقلناه إلى المشفى ،ولكنبه فبا ال يبا عنبد وصبوله .وكبان كب مبنه
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مصابا بعد صاصا في جسده .وفي اليوم نفسه غاد نا قرية الغنطو على وجه السرعة .لقد غاد عائلة هبلل بيكملهبا
 حوالي  130شخصا – وتركت كب شبيء خلفهبا ...ال مبان لبدي مب إعطباء اسبمي و قب هباتفي ألي كبان ،فلب يصبيةنيأسوأ مما أصابني .أ يد م العال أجم أن يعر ما حد ".
تقثيم
إن ذه الاالات الثلا وغير ا من الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية غيثر تافيثة لثأن
ق
المنظمثثة مثثا إذا تانثثت عمليثثات القتث الميثثداني علثثى أيثثدي جماعثثات المعارضثثة المسثثلاة بسثثبب
الهوية ال ائفية متفشية أو منه ية .بيثد أن المنظمثة تشثير إلثى أن يئثات أ ثرا لاقثوق الإنسثان
تادثت عن ارتفاع وتيثرة اله مثات ال ائفيثة .فعلثى مثبي المثثال ،للثت ل نثة التاقيثم الدوليثة
المستقلة بشأن موريا في التقرير الذي أوثدرته فثي فبراير/شثباط  ،2013إلثى نتي ثة مفاد ثا جأن
النثزاع أوبح نائفياي على ناو متزايد ،مأ تا ُّول ملوك الأنراف إلى الراديكالية والعسثكرة إلثى حثد
49
تبيرج.
ازدراء الق نور الإنس ني الدولي (قوانين الحرب
إن قتث الأدثثرا بشثثك متعمثثد وبلثثا مااتمثثة – مثثواء تثثانوا جنثثوداي أم أفثثراداي فثثي مليشثثيات مواليثثة
للاكومة أو أفراداي في الشرنة أو الماابرات أو أشااواي ُيشتبه في أنهم جمابثرونج أو جمتعثاونونج
50
مثثأ الاكومثثة – يعتبثثر انتهات ثاي وثثار اي و يثثراي للقثثانون الإنسثثاني الثثدولي ويشثثك جريمثثة حثثرب.
وتعتبر جرائم الارب ،مثن قبيث القتث المتعمثد والمعاملثة القامثية وأفعثال التعثذيب التثي ُترتكثب
51
في الا ز ،قاايا ذات ولة اوة بهذا التقرير الموجز.
ضد الأشاا
وين بم القانون الإنساني الدولي في وروف النثزاع المسلح .ففي موريا في الوقت الثرا ن ،ثمثة
نزاع مسلح غير دولي بين القوات الموالية للاكومثة السثورية وبثين جماعثات المعارضثة المسثلاة
المناوئة لها .ولذا فمن قواعد القانون الإنساني الدولي تن بم على الأوضثاع وتعتبثر ملزمثة ل ميثأ
أنراف النثزاع ،بما فيها ال ماعات المسلاة غيثر التابعثة للدولثة – وتشثم ال ماعثات التثي تنتمثي
إلثثى ال ثثيس السثثوري الاثثر وال ماعثثات غيثثر التابعثثة لثثه .وتشثثتم قثثوانين الاثثرب علثثى القواعثثد
والمبادئ التي تهدف إلى حماية جميأ الذين لا يشارتون بشثك فعثال فثي الأعمثال الاربيثة :و ثم
المثثدنيون والثثذين يلثثابون ب ثثروح أو يستسثثلمون أو يقع ثون فثثي الأدثثر ،بمثثن فثثيهم أولئثثك الثثذين
شارتوا مابق يا في أعمال حربية .وتادد قوانين الارب معايير السلوك الإنساني ،وتا ُّد من الومثائ
والأماليب التي ُتستادم لاون العمليات الاربية.
وبموجثثثب القثثثانون ال نثثثائي الثثثدولي ،يمكثثثن تاميثثث الثثثأفراد ،مثثثواء تثثثانوا مثثثدنيين أو عسثثثكريين،
المسثثؤولية ال نائيثثة عثثن انتهاتثثات معينثثة للقثثانون الإنسثثاني الثثدولي وانتهاتثثات حقثثوق الإنسثثان.
ثذه ال ثرائم وقمعهثا.
ويتعين على قادة ال ماعات المسلاة السعي الدءوب إلى منأ وقوع مثث
52
ويمكن ماامبة القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين على أفعال مرءوميهم.
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التوصيا ت
التوصي ت المتعلقة بعملي ت نقل الأسلحة إل جم ع ت المع رضة المسلحة في سوري
في ضوء الانتهاتات المو َّثقة في ثذا التقريثر المثوجز ،تاث ُّ منظمثة العفثو الدوليثة جميثأ الثدول
التي تنظر في توريد أملاة إلى جماعات المعارضة المسلاة في موريا علثى إجثراء تقيثيم وثارم
لماانر حقثوق الإنسثان التثي ين ثوي عليهثا تزويثد ا لتلثك ال ماعثات بالأمثلاة أولثاي ،وإنشثاء آليثة
مراقبة فعالة للنظر بعناية في جميأ المقترحات الااوة بنق الأملاة قب إع اء الموافقثة علثى
العملية .وينبغي أن توصي آلية المراقبة بتبني تدابير قوية فيما يتعلم بال هة المتل ققيثة الماتملثة،
ثر حقيقثي مثن إمكانيثة إمثاءة امثتادام تلثك الأمثلاة لارتكثاب انتهاتثات
وذلك يهدف إ الثة أي
يرة للقانون الدولي لاقثوق الإنسثان أو القثانون الإنسثاني الثدولي .تمثا ينبغثي أن تسثمح ثذه
الآليثثة بوقثثف عمليثثة النق ث التثثي نالثثت الموافقثثة بسثثرعة فثثي حالثثة وهثثور أدلثثة علثثى أن الأمثثلاة
متستادم لارتكاب انتهاتات حقوق الإنسان ،أو يتم نقلها أو تاويلها إلى أنراف ثالثة.
ُتستادم أو ُ
تما ينبغي أن تشتم الآليثة علثى نظثام لاصثر السثلاح المقث َّدم إلثى ال هثة المتلقيثة فثي الأمثلاة
والذ ائر والمعدات التي لا تعتبر عشوائية ب بيعتها ،من قبي الألغام الأرضية الماادة للثأفراد أو
القناب العنقودية.
تما ي ب أن يوضأ نظام لامان تزويد ال هثات التثي تتلقثى الأمثلاة بالمعرفثة العمليثة والثوعي
باقثثثوق الإنسثثثان والقثثثانون الإنسثثثاني أولثثثاي ،تثثثي تفهثثثم التزاماتهثثثا بثثثاحترام المعثثثايير ذات اللثثثلة
ومسؤوليتها ال نائية بموجب القانون ال نائي الدولي في حالة ع ز ا عن ذلك.
إل ك فة جم ع ت المع رضة المسلحة
فثثي مواجهثثة الانتهاتثثات الفظيعثثة للقثثانون الإنسثثاني الثثدولي التثثي ترتكبهثثا جماعثثات المعارضثثة
المسلاة في موريا ،فمن منظمة العفو الدولية تدعو تافة ذه ال ماعات العاملة في موريا إلى
ما يلي:
 الإدانة العلنية ل ميأ انتهاتات حقوق الإنسثان وانتهاتثات القثانون الإنسثاني الثدولي ،ولامثيما
عمليات القت الميداني وغير القثانوني واحت ثا الر ثائن والتعثذيب وغيثره مثن ضثروب إمثاءة
المعاملة ،واتااذ الإجراءات اللا مة لوقفها ،ومنثأ أعاثائها مثن ارتكثاب مثث تلثك الأفعثال فثي
ت الظروف؛
 إبلثثا العائلثثات بملثثير أبنائهثثا ،بمثثن فثثيهم الثثذين لقثثوا حثثتفهم ،وتشثثف النقثثاب عثثن ملابسثثات
وفاتهم والأماتن التي ُدفنوا فيها؛
المات ثثزين بسثثبب الثثدين أو العثثرق أو الثثرأي السيادثثي،
 الثثإفراج الفثثوري عثثن جميثثأ الأشثثاا
والكف عن احت ا الر ائن؛
ُّ
 نثثرد أي عاثثو ُيشثثتبه فثثي ضثثلوعه فثثي عمليثثات القت ث الميثثداني وغيثثره مثثن الانتهاتثثات مثثن
وفوفها.
إل جمي الحكوم ت
تدعو منظمة العفو الدولية جميأ الاكومات إلى ما يلي:
 ش ب انتهاتثات حقثوق الإنسثان التثي ترتكبهثا جماعثات المعارضثة المسثلاة ،ومثن بينهثا تلثك
المناوية تات لواء ال يس السوري الار وغير ا؛
 قبول المسؤولية المشترتة عن التاقيم في ال ثرائم ضثد الإنسثانية وغير ثا مثن ال ثرائم التثي
ارتكبت فثي مثوريا أو أي مكثان آ ثر فثي العثالم ومقاضثاة
تشك انتهاتاي للقانون الدولي التي ُ
مرتكبيها؛ والسعي إلثى ممارمثة الولايثة القاثائية العالميثة علثى تلثك ال ثرائم أمثام الماثاتم
الوننية في إنار مااتمات عادلة بدون الل وء إلى عقوبة الإعدام؛
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إل
وأ



وت زء من ذه المسؤولية ،إنشاء فرق تاقيم ومقاضاة دولية مشثترتة للتاقيثم فثي ال ثرائم
ارتكبت في مثوريا والتثي تشثك انتهاتثاي للقثانون الثدولي ،وذلثك بهثدف تاسثين فعاليثة
التي ُ
الاعتقال وتنسيم إجراءات الملاحقة القاائية.
التاقيم وتاسين فر
مجلس الأمن الت ب للأم المتحدة
يراي ،تدعو منظمة العفو الدولية م لأ الأمن إلى:
إحالة الوضأ في موريا إلثى المثدعي العثام للماكمثة ال نائيثة الدوليثة للتاقيثم فثي ال ثرائم
وملاة؛
التي تشك انتهاتاي للقانون الدولي ،واعتبار ذا الأمر مسألة عاجلة
َّ
م البة الاكومة السثورية بالسثماح لل نثة التاقيثم الدوليثة المسثتقلة والمنظمثات الإنسثانية
ومنظمات حقوق الإنسان وومائ الاعلام العالمية بد ول البلاد بشك عاج وبلا قيود.
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الموامش
 1تام جماعات المعارضة المسلاة غير المناوية تات راية ال يس السوري الار عدداي متنوعاي من ال ماعات
الإملامية وال هادية ،من قبي جبهة النصرة.
 2وقعت أول عملية قت من ذا النوع ،بادود علم منظمة العفو الدولية ،في يوليو/تمو  ،2011قب أن ُيعلن أن
الوضأ في موريا ت ور إلى نزاع مسلح غير دولي في أجزاء وامعة من البلاد في يوليو/تمو .2012
 3من بين وثائم منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الارب وغير ا من الانتهاتات ال سيمة لاقوق الإنسان على أيدي
قوات الاكومة السورية والقوات الموالية لها التقارير التالية:قم في سو يا :عب في تلكلخ ،يوليو/تمو  ،2011نرقم
الوثيقة . MDE 24/029/2011 :أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/029/2011/en؛
الاعتقال المميت:الوفاة في الا ز وم احت اجات شعبية في موريا ،أغس أ/آب  ،2011نرقم الوثيقةMDE :
 ، 24/035/2011أنظر الراب http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en:
الذراع ال ويلة للماابرات :العنف والماايقة ضد السوريين في الاارج وعائلاتهم في الدا  ،أتتوبر/تشرين الأول
 ،2011نرقم الوثيقة ، MDE 25/057/2011 :أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/057/2011/en
األزمة الص ية :ال كومة السو ية تستهد الجرحى والعاملي الص يي  ،أتتوبر/تشرين الأول  ،2011نرقم الوثيقةMDE :
 : 25/059/2011أنظر الراب http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en:
"أ يد أن أمو " :الناجون م التعذيب في سو يا يت دثون ،مارس/آذار  ،2012رقم الوثيقة .MDE 24/016/2012 :أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en
االنتقام المميت :عمليا القت المتعمد وغيره م االنتهاكا على أيدي القوا المسل ة السو ية ،يونيو/حزيران  ،2012رقم الوثيقةMDE :
 ،24/041/2012أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/041/2012/en
القم األقصى :القضاء على المعا ضة في حلب ،موريا ،أغس أ/آب  ،2012رقم الوثيقة .MDE 24/061/2012 :أنظر الراب :
 23 ،http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/061/2012/enأغس أ/آب 2012؛
المدنيون يت ملون أوزا المعركة م أج السيطر على حلب ،أغس أ/آب  ،2012رقم الوثيقة .MDE 24/073/2012 :أنظر
الراب http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/073/2012/en:
وتهجره  19 ،مبتمبر/أيلول  ،2012رقم الوثيقة MDE 24/078/2012 :أنظر الراب :
الهجما العشوائية ترهب المدنيي
ِّ
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en
 4ناك عشرات ،إن لم تكن مئات ،من جماعات المعارضة المسلاة ،التي تتألف من منشقين عن ال يس السوري
ومت وعين ،تعم في أنااء ماتلفة من موريا اليوم .ويعم العديد منها تات راية ال يس السوري الار ،ولكنها في
الواقأ لا تقيم رواب قوية معه ،ب تعم بشك مستق إلى حد تبير عن ال يس السوري الار وعن بعاها بعاا.
وتعلم منظمة العفو الدولية أنه ليأ جميأ أفراد جماعات المعارضة المسلاة يرتكبون انتهاتات.
 5منظمة العفو الدولية على علم بالعديد من عمليات القت الميداني المزعومة على أيدي جماعات المعارضة
المسلاة ،ولكنها امتبعدتها من ذا التقرير الموجز بسبب عدم تفاية الأدلة ذات اللدقية التي جمعتها .بيد أن
ذه ،ومتثير أية بواع قلم بهذا
المنظمة لا تزال تسعى إلى جمأ المزيد من المعلومات بشأن عمليات القت
الشأن في المستقب في حالة الالول على معلومات تافية .وفي الوقت نفسه ،فمن المنظمة تعلم أن بعح
الانتهاتات الظا رة ربما تشك أفعالاي جنائية ارتكبها أفراد أو جماعات ممن ياملون السلاح وليسوا مرتب ين
بالمعارضة المسلاة.
 6نظراي للانتهاتات الا يرة لاقوق الإنسان ،ومنها جرائم الارب ،التي تقأ في موريا يومياي ،فمن منظمة العفو
الدولية تتو ى الاذر عند قيامها ب مأ المعلومات عن موريا ونشر ا .تما أنها لم تذتر أمماء ،ولم تع معلومات
للا ر ،حيثما أمكن ذلك.
تعرن الأشاا
أ را يمكن أن تادد وية الذين أجرت مقابلات معهم ،أو
ق
7

المعلومات مقدمة من منظمة مورية لاقوق الإنسان.

 8أنظر مثلاي الراب http://uk.reuters.com/video/2012/11/08/rebles-attack-mezzeh?videoId=238996235:
وذتر المرود السوري لاقوق الإنسان أن ما لا يق عن ثلاثة مدنيين ُقتلوا في اله وم.
 9منظمة العفو الدولية ،سو يا :جماعة مسل ة تنفذ عمليا قت ميداني ألفراد قوا األم في إدلب 1 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2012
أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-armed-group-carries-out-summarykilling-security-forces-idlib-2012-11
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 10باسب ما ذتر النانم الرممي بلسان المفون السامي للأمم المتادة لاقوق الإنسان روبرت تولفي في 2
نوفمبر/تشرين الثاني  .2012لمزيد من المعلومات ،أنظر :جنيف/موريا – عمليات الإعدام بدون مااتمة ،على
الراب http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/2012/11/geneva-syria-summary-executions :
11
نبارة إثر ملادمات وقعت بين ال ماعة التابعة لل يس السوري الار
حرر ال يس السوري يارا اللالح وعبد
َّ
التي تانت قد ا ت فتهما وبين ال يس السوري النظامي .وو حسام عماد مات ز يا لدا ال يس السوري الار عقب
فر في اليوم التالي بالقفز عبر النافذة باسب ما ورد .و ُذتر أن حاتم أبو يايى ُقت في اليوم الأول
اللدام ،ولكنه َّ
تنوعت ،ولم تتم امتعادة جثته أو العثور عليها.
للا ت اف ،مأ أن روايات مقتله َّ

وتقدر نسبة العلويين والشيعة معاي بناو  13بالمئة من
ُ 12يعتبر العلويون بوجه عام فرعاي من ال ائفة الشيعيةُ .
مكان موريا .ويعود امم جعلويج إلى امم علي بن أبي نالب ،الاليفة الرابأ بعد وفاة النبي مامد ،والذي ُيعتبر
الإمام الأول للشيعة.
 13أنظر مثلاي تقرير ل نة التاقيم الدولية المستقلة 5 ،فبراير/شباط  ،2013رقم الوثيقة A/HRC/22/59 :على الراب :
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf
 14على مبي المثال ،الكاتبة ممر يزبك من أو علوي ،ماندت المعارضة في الأيام الأولى لاندلاع الاض رابات في
عتقلت مأ مرات على أيدي السل ات السورية قب أن تغادر البلاد .تما أن منذر ما وس ،مبعو
عام  ،2011وا ُ
المعارضة السورية في فرنسا ،و من أو علوي.
 15اتهم لواء البراء المواننين الإيرانيين بالانتماء إلى فيلم الارس الثوري الإيراني وبأنه موجود في البلاد لتقديم
أصرت الاكومة الإيرانية على أن الرجال – وبعاهم من عناصر الارس
الدعم العسكري للاكومة السورية .وقد
َّ
الثوري المتقاعدين – م ح اج تانوا يزورون مقام السيدة ينب الواقأ في ضواحي دمشم.
 16لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأتيد ما إذا تان قد ُأنلم دراح ذلك العدد من الس ناء والمعتقلين فعلاي،
ولكنها على علم بمنلاق دراح أربأ نساء ت زء من وفقة تبادل .أنظر ،موريا :معلومات إضافية :إنلاق دراح
جعرائأ السلامج السوريات من الا ز 11 ،يناير/تانون الثاني  ،2013رقم الوثيقة ،MDE 24/003/2013 :أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/003/2013/en
اللبناني حسن نصر
 17وتتامن اعتراف الاكومة اللبنانية بال يس السوري الار ،واعتذار الأمين العام لازب
عن دعمه للرئيأ السوري بشار الأمد ،وموافقة الاكومة السورية على إنلاق دراح ناو  500م ين .وفي 1
مارس/آذار  2013أودرت ال ماعة بياناي نالبت فيه بمنلاق دراح النساء المعتقلات لدا الاكومة السورية مقاب
إنلاق دراح الر ائن اللبنانيين.
 18وجدت ل نة التاقيم الدولية المستقلة في تقرير ا الذي ُنشر في  5فبراير/شباط  2013أن جالأنباء الواردة بشأن
عمليات القت على أيدي ال ماعات المسلاة المنا اة للاكومة قد ا دادت نسبي يا لال الفترة الااضعة للمراجعة
[من  15يوليو/تمو  2012إلى  15يناير/تانون الثاني  .]2013وقد جاء معظم التقارير من ماافظتي دمشم وحلب.
تما تاد العديد ممن قابلنا م عن وقوع عمليات قت في درعا وحمص ودير الزورج .نالفقرة  ، 61أنظر الراب :
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf
 19في يوليو/تمو  2012أعلنت الل نة الدولية لللليب الأحمر أن النثزاع المسلح الدا لي الذي تان في السابم
مالوراي في حمص وحماة وإدلب ،قد امتد إلى منانم أ را من البلاد.
20

مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  1ديسمبر/تانون الأول .2012

الشام من م ا دي الشام في ماحات ال هادج ،والتي أعلنت عن تشكيلها
و :ججبهة النصرة لأ
 21اممها الكام
في أوا ر يناير/تانون الثاني  .2012و ي ليست مناوية تات إمرة ال يس السوري الار.
 22يمكن الانلاع على بيان جبهة النصرة على الراب  ، http://archive.org/details/jbht-n9rh-13-19:آ ر يارة
للموقأ في  13مارس/آذار .2013
 23تما ودر في بيان ل بهة النصرة في  15أتتوبر/تشرين الأول  .2012أنظر الراب :
 ، http://archive.org/stream/JN.123/JN_press121#page/n0/mode/1upآ ر يارة للموقأ في  13مارس/آذار
.2013
 24من قبي البيانات التي أودرتها جبهة النصرة في فبراير/شباط ،ومنها تلك التي ودرت في  15فبراير/شباط
 .2013أنظر الراب http://www.hamafree.com/index.php?name=news&op=view&id=4147:
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 25ذترت ل نة التاقيم الدولية المستقلة التابعة بشأن ال مهورية العربية السورية في تقرير ا اللادر في 5
فبراير/شباط  2013نالفقرة  : 63جمأ التفكك الذي حد في منانم معينة من البلاد ،عادت ال ماعات المسلاة
المنا اة للاكومة إلى الهيات الاجتماعية القديمة ،التي غالباي ما تستند إلى المؤمسات الدينية ،بهدف م ء الفرا .
ووفقاي للتوويف الذي تلقيناه ،فمن ذه الآليات لا تفي بالمعايير القاائية الدولية الماددة في القانون الإنساني
الدولي .إن إودار أحكام بالإعدام أو تنفيذ عمليات الإعدام بدون اتباع العملية الواجبة يعتبر جريمة حرب.ج
26

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  11مارس/آذار .2013

27

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  1مارس/آذار .2013

 28فيلم فيديو ُنشر على يوتيوب في  9ديسمبر/تانون الأول 2012؛ آ ر يارة في  10مارس/آذار  .2013أنظر الراب :
http://www.youtube.com/watch?v=dE7luGRe9Ag&feature=youtu.be&bpctr=1362921340
29

مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  3يناير/تانون الثاني .2013

 30إعادة تموضأ ألوية ال يس السوري الار في أحياء جوبر والسل انية في حمص ،بالقرب من نق ة تفتيس في
حمص تدعى جتفر عاياج ،عقب سارة حي بابا عمرو في حمص للالح ال يس السوري في م لأ مارس/آذار .2012
31

مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  30نوفمبر/تشرين الثاني .2012

32

آ ر يارة للموقأ في  12مارس/آذار  ،2013أنظر الراب http://www.youtube.com/watch?v=g-cdUyWjOlU:

 33مقابلات أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان وجا ية وبالهاتف في  3يناير/تانون الثاني و  28فبراير/شباط و 2
مارس/آذار و  3مارس/آذار .2013
34

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  10مارس/آذار .2013

35

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  28فبراير/شباط .2013

36

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  3مارس/آذار .2013

37

فيلم فيديو شا دته منظمة العفو الدولية في  2مارس/آذار .2013

38

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  2مارس/آذار .2013

39

مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  26ديسمبر/تانون الأول .2012

 40بيان جبهة النصرة بشأن مقتله .أنظر الراب  ، http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=67569:آ ر
يارة في  13مارس/آذار .2013
41

أنظر الراب https://www.facebook.com/HomsumAlhnaien/posts/427894347272723 :

42

تررت يارا اللالح قول ذلك لمنظمة العفو الدولية.

43

أنظر منظمة العفو الدولية ،سو يا :إدانة الهجوم على م طة التلفز  ،في وقت يجد تقرير األم المت د أن العن

يزداد سوءا27 ،

يونيو/حزيران  .2012أنظر الراب :
http://www.amnesty.org/en/news/syria-attack-tv-station-condemned-un-report-finds-violenceworsening-2012-06-27
 44عاد ية ما ترا قوات المعارضة أن ذه ال ماعات تدعم الاكومة و/أو الرئيأ بشار الأمد ،مأ أن منظمة العفو
ذه الآراء.
الدولية تعلم أن أفراد ذه ال ماعات لا ياملون جميعاي مث
 45من الأمثلة على ا دياد التوترات في حمص ذلك الاعتداء على عائلة شيعية في حي البياضة أثناء تشييأ جنا ة أحد
مقاتلي المعارضة ،و و الد الدندل العفنان ،الذي تان قد ُقت في  11يوليو/تمو في حي الاالدية بامص .وقام
المشيعون الغاضبون بالقرب من منثزله في البياضة بمهاجمة منثزل قريب يعود إلى عائلة شيعية ،في الوقت الذي
ق
تان يتواجد فيه  14امرأة ونفلاي .وقد ا تبأت العائلة في إحدا الغرف ،وقفز أقرباء م إلى م ح المنثزل وتسروا
النافذة لتمكينهم من الفرار عبر منثزل جيرانهم .وغادرت تلك العائلة حي البياضة في اليوم نفسه وفق يا لما قاله أحد
الأقرباء .وقال رج منهم لمنظمة العفو الدولية إن عائلته وباأ عائلات شيعية أ را غادرت البياضة عقب ذلك
اله وم.
46

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  3مارس/آذار .2013

47

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  1مارس/آذار .2013
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48

مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  2مارس/آذار .2013

 49تقرير ل نة التاقيم الدولية المستقلة بشأن ال مهورية العربية السورية الذي ُق قدم إلى م لأ حقوق الإنسان في
دورته الثانية والعشرين في  5فبراير/شباط .2013
 50إن الانتهاتات الا يرة لاتفاقيات جنيف والبروتوتول الإضافي الأول للاتفاقيات ومعظم الانتهاتات ال سيمة
الأ را للقانون الإنساني الدولي ،تعتبر جرائم حرب .ويتامن نظام روما الأمادي للماكمة ال ائية الدولية ننظام
روما تعريفات لبعح ذه ال رائم.
51

نظام روما الأمادي للماكمة ال نائية الدولية  (2)8نج نط .

 52تنص المادة  (2) 86من البروتوتول الأول على أن جقيام أي مرءوس بانتهاك الاتفاقيات أو ذا البروتوتول لا يعفي
رءماءه من المسؤولية ال نائية أو التأديبية ،حسب الأحوال ،إذا علموا ،أو تانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك
ذا الانتهاك ،ولم يتاذوا ت ما في
الظروف أن ياللوا إلى نتي ة مفاد ا أنه تان يرتكب ،أو في مبيله لارتكاب مث
ومعهم من إجراءات مست اعة لمنأ أو قمأ ذا الانتهاك.ج
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