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سوريا :عمليات القتل الميداني وغيره من االنتهاكات على
أيدي جماعات المعارضة المسلحة
"صرخت ابنتي مناديةً" :ماما ،تعالي بسرعة وشاهدي بابا" .كان يظهر على شاشة التلفزيون ...قتيلً ،ولذا دفعتً ابنتي
بعيداً كي أحجب عنها المشهد ...ولكنها شاهدتًه".
أرملة العقيد فؤاد عبدالرحمن ،الذي تع َّرفت عائلته على جثته ،والذي تم بث عملية قطع رأسه مع العقيد عزالدين بدر على الهووا،،
على شاشات التلفزة وعلى االنترنت.

إن جثث القتلى التي يُعثر عليها يومي ًا في البلدات والقرى في سائر أنحا ،سوريا ،وهوي تحموع عاموات التعوذي والقتوع
بطريقة اإلعدام ،تعتبر دلياً مرعب ًا على تزايد ارتكا جرائم الحر وغيرها مون االنتهاكوات ،لويس علوى أيودي القووات
الحكومية وحدها ،وإنما ايضا على أيدي جماعات المعارضة المسلحة والتي ينتمي بعضهم  ،بشوكع أو بور ر إلوى
"الجيش السوري الحر" .1وتقوم مثع هذه الجماعات فهي يهياا اـنهه ال اـميه الودا لي المريور فوي الوباد بقتوع
األش اص ميداني ًا وبا محاكمة ،بشعور م يف باإلفات من العقا  ،وتستمر ال سائر باألرواح في االرتفوا ،،موع وقوو،
2
البلدات والقرى تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة.
ومنذ مارس/آذار  2011ما انفكت منظمة العفو الدوليوة تراقو عون كثو وتوثقوم قموع السولطات السوورية للمعارضوة،
وكررت إدانتها للهجمات الممنهجة والواسعة النطام على السكان المدنيين ،التي تصع إلوى حود الجورائم ضود اإلنسوانية،
وجرائم الحر في بعض الحاالت ،3منذ عام  .2012ويلقي هذا التقرير الموجز نظرة علوى االنتهاكوات الجسويمة ،التوي
يصع بعضها إلى حد جرائم الحر  ،التي اقترفها عدد متنام من جماعات المعارضة المسلحة العاملة في سوريا ،ويركوز
4
بشكع رئيسي على عمليات القتع الميداني.
أما المستهدفون الرئيسيون من عمليات القتع الميداني هذه فهم أفراد القوات المسولحة وقووات األمون الحكوميوة الم تلفوة
وأفراد المليشيات الموالية للحكومة المعروفين باسم "الشبييةة" ،باإلضافة إلى األش اص الذين يُشتبه فوي أنهوم م بورون
أو متعاونون (الذين تسميهم المعارضة "الم برين" و"العواينية") .وكان العديد من المسوتهدفين مودنيين ،بيونهم صوحفيون
يعملون مع وسائع االعام المؤيدة للحكومة وأفراد األقليوات الوذين تتصوور جماعوات المعارضوة المسولحة أنهوم موالوون
للرئيس بشار األسد ،من قبيع الشيعة أو العلويين ،على الرغم من أن أفراد هذه األقليات ليسووا جميعو ًا مؤيودين للحكوموة
في الحقيقة.
وفي بعض الحاالت لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديود اسوم جماعوة المعارضوة المسولحة المسوؤولة عون عمليوات
القتع الميداني .إذ أن عدة جماعات يمكن أن تكون ناشوطة فوي مدينوة أو بلودة أو قريوة معينوة أو حوي معوين وقوت وقوو،
عملية القتع .ويمتنع بعض الشهود أو أقربا ،الضحايا عن تووفير معلوموات تفصويلية حووع الجماعوة المسولحة وفو ًا مون
التعرض النتقامها ،وهو أمر يمكن تفهُّمه .كما أن عدم إمكانية الوصووع إلوى المودن التوي تقوع فيهوا عمليوات القتوع أعوام
5
إمكانية التحقم من ذلك بسب تردي األوضا ،األمنية.
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بيد أن األدلة التي قامت منظمة العفو الدولية بجمعها ،والحاالت التي تمكنت من التحقم منها ال تترك مجاالً للشك فوي أن
جماعات المعارضة المسلحة مسؤولة عن عدد كبير من عمليات القتع الميداني وغيرها من الجرائم البشوعة 6.وباإلضوافة
إلى البحوث التي أجرتها المنظمة منوذ بود ،النووزا ،،بموا فوي ذلوك فحوص عشورات أفوام الفيوديو التوي تُظهور انتهاكوات
مزعومة على أيدي جماعات المعارضة المسلحة منذ عام  ،2011أجرت المنظمة مقابات في لبنان فوي ديسومبر/كانون
األوع  2012ويناير/كانون الثاني  2013مع سوريين والجئين فلسطينيين ،ممن كانوا مقيموين سوابق ًا فوي سووريا .وكوان
من بيونهم سوكان مودن وبلودات سوورية عودة ،و اصوة فوي المنواطم الجنوبيوة بوالقر مون لبنوان ،فضواً عون النشوطا،
والصحفيين الشعبيين والشهود والناجين وأقربا ،الضحايا؛ ثم تابعت المنظمة عملها في إجرا ،البحوث والمقابات.
وباإلضافة إلى ارتكا عمليات القتع غير القوانوني ،فو ن جماعوات المعارضوة المسولحة ،وبعضوها ينتموي إلوى "الجويش
السوري الحر" ،تقترف جرائم حر وانتهاكات جسيمة لحقوم اإلنسان ،ومنهوا الهجموات العشووائية التوي أسوفرت عون
وقوو ،سوائر فوي أرواح الموودنيين؛ واسوت دام األطفواع فووي العمليوات العسوكرية؛ وتعووذي أو إسوا،ة معاملوة األسوورى؛
والتهديدات الطائفية والهجمات ضد األقليات التي يُتصوَّر أنها موالية للحكومة؛ وعمليوات اال تطواف واحتجوال الرهوائن.
وفيما يلي بيان لهذه الجرائم واالنتهاكات ب يجال.
اـمجمات اـعشوائية وااليتخدا اـمتمور ـألي حة
ً
قامت بعض جماعات المعارضة المسلحة إلى بقتل عدد من اـمدنيين بصورة غير قانونية نتيجة للهجموات التوي لوم
تت ذ فيها االحتياطات الالمة لتقليع ال سائر في صفوف المدنيين إلى الحد األدنى .ففي  21يناير/كوانون الثواني 2012
على سبيع المثاع ،ذُكر أن  13سجين ًا قُتلوا عن طريم ال طأ في محافظة إدلو علوى أيودي جماعوة مسولحة ذات صولة
بالجيش السوري الحر 7.وقيع إن الجماعة قامت بتفجير عبوة مصنوعة محلي ًا بحافلة عسكرية كانت تنقع سوجنا ،اعتقواد ًا
منها بأن الحافلة كانت تق ُّع أفراد ًا من قوات األمون .وذُكور أن مودنيين قُتلووا أو ُجرحووا نتيجو ًة لقيوام جماعوات المعارضوة
المسلحة بتحضير وت زين ذ ائر ومتفجرات في مبان سكنية .وقد أدى وجوود المقواتلين واألهوداف العسوكرية مون جميوع
األطراف دا ع المناطم السكنية إلى ليادة طر إلحام الضرر بالسكان المودنيين .وفوي بعوض الحواالت يسوت دم أفوراد
جماعات المعارضة المسلحة أسلحة غير دقيقة ،من قبيع المدفعية والهاون في األحيا ،المكتظة بالسكان أو بالقر منهوا،
مما يع قرض حياة المدنيين لل طر بدون ضرورة .فعلى سبيع المثاع ،أطلقت إحدى جماعوات المعارضوة المسولحة قوذائف
هاون على القصر الجمهوري في دمشم في  6نوفمبر/تشرين الثاني  .2012وقد أ طأت القذائف هدفها وسوقطت علوى
حي سكني يقطنه سكان معظمهم من الطائفة العلوية بالقر من القصر ،ويُعرف باسم المزة  .86وذُكر أن ما ال يقع عون
8
ثاثة مدنيين قُتلوا في الحادثة.
ايتخدا األطفال
يساور منظمة العفو الدولية بواعث قلم أ رى بشأن ما تفعله جماعات المعارضة المسلحة في سوريا .إذ يبودو أن بعوض
تلك الجماعات يست دم األطفاع كجنود في اـنهه ال  ،وإن كوانوا يقوموون بوأدوار مسواندة فوي معظمهوا .وينب وي منوع
انضمام األطفاع إلى القتاع ،حتى لو تطوعوا للقيام بهذا الدور ،وال حتى بأدوار مساعدة ،من قبيع العمع كمراسلة.
اـتعذيب وغيره من ضروب يوء اـمعام ة
قامت منظمة العفو الدولية بمراجعة عودد مون أفوام الفيوديو ألسورى مون الجنوود أو أفوراد األمون أو الوذين يُشوتبه بوأنهم
م برون أو متعاونون مع أجهزة النظام ،وبدا فيها األش اص األسرى مصابين بجروح ربما تكون ناجمة عن التعوذي أو
غيره من أشكاع إسا،ة المعاملة .ومع أنه يصع التثبُّت من مثع هذه األفام ،ف نها بمجملها تثير بواعث قلم طيورة مون
أن العديد من جماعات المعارضة المسلحة تعمد إلى تعذي أو إسا،ة معاملة األسرى .وباإلضوافة إلوى ذلوك ،فو ن بعوض
تلك األفام يُظهر بعض األسرى وهم يرلحون فعاً تحت وطأة التعذي أو إسا،ة المعاملة على أيدي آسوريهم ،مون قبيوع
العقيدين فؤاد عبدالرحمن وعزالدين بدر (أنظر أدناه الفصع المتعلم بعمليات القتع الميداني).
وفي حالة أ رى ،برلت أدلة بالفيديو في أوا ر أكتوبر/تشرين األوع  ،2012تُظهر أفراد ًا من جماعة مسلحة في نقطوة
تفتيش بالقر من سراق بمحافظة إدل  ،وهم ينهوالون بالضور واللكوم علوى موا ال يقوع عون  10رجواع ،يُعتقود بوأنهم
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أسرى من أفراد قوات األمن ،قبع أن يطلقوا عليهم النار ويردوهم قتلى 9.وال يُعرف عدد القتلوى ،ولكون وسوائع إعاميوة
وإحدى المنظمات غير الحكومية السورية قالت إن ما ال يقع عن  28ش ص ًا لقوا حوتفهم .وطلبوت منظموة العفوو الدوليوة
من منظمة مت صصة أن تتأكد من صحة الفيلم .وقد أكدت تلك المنظمة صحة مكان ولمان تصوير الفيلم ،ولكن المنظموة
لم تتأكد بعد من هوية الجماعة المسلحة ،ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عون الحادثوة حتوى ا ن .وعلَّقوت األموم المتحودة
10
على الحادثة بالقوع إنها تبدو جريمة حر .
في  10أغسطس/آ  2012ا تُطف طاقم قناة "اإل بارية" السورية التابعة للدولة المؤلف من أربعوة أشو اص – وهوم
مقدقمة األ بار يارا الصالح ،والمصور عبدهللا طبرة ومساعد المصور حاتم أبو يحيى والسوائم حسوام عمواد – فوي بلودة
التع الواقعة في الضواحي الشمالية لدمشم ،من قبع جماعة معارضة مسلحة تابعة "للجيش السوري الحر" .وقود احتُجوز
األش اص األربعة لمدة ستة أيام بدون السماح لهم باالتصاع بالعالم ال ارجي ،ولُعم أنهم تعرضوا للتعذي  ،بما في ذلوك
11
الضر باأليدي وبالحزام مرة واحد على األقع.
اـتمديدات واـمجمات اـطائفية
ً
إن أغلبية سكان سوريا هم من السنة .وغالبا موا تنظور المعارضوة إلوى األقليوة العلويوة (التوي تنتموي إليهوا عائلوة األسود
الحاكمة) 12،والشيعة والمسيحيين على أنهم موالون للنظام .وفي بعض المناطم قامت الدولة بتسليح "لجوان شوعبية" منوذ
أواسط عام  ،2012وذُكر أنها متورطة في بعض حوادث االنتهاكات الجسيمة 13.ولكون لويس جميوع أفوراد هوذه الطائفوة
14
موالين للنظام ،بع إن بعضهم أعر عن تأييده العلني لانتفاضة والنظام.
وترددت أنبا ،،علوى مودى أشوهر ،عون تلققوي هوذه األقليوات تهديودات مون جماعوات المعارضوة .ومنوذ المراحوع األولوى
لانتفاضة ،أطلقت المظاهرات التي نظمتها المعارضة ضد الحكومة هتافات طائفية من قبيع "المسيحية لبيروت والعلوية
للتابوت" .كما علمت المنظمة أن هذا الشعار ُكت على الجدران في المنواطم التوي اسوتولت عليهوا جماعوات المعارضوة
المسلحة في حل في يوليو/تمول .2012
وتشير بحوث منظمة العفو الدولية إلى وقو ،هجمات مون قبوع جماعوات المعارضوة المسولحة اسوتهدفت أفوراد األقليوات
الموالين للنظام أو الذين يُتصوَّر أنهوم كوذلك ،وشوملت تلوك الهجموات عمليوات اال تطواف والقتوع الميوداني .وكانوت هوذه
الجماعات تتصور أن بعض أولئك الضحايا هم مون الم بورين أو المتعواونين أو أفوراد المليشويات المواليوة للنظوام .وفوي
بعض الحاالت ،ومنها ما هو موثَّم في هذا التقرير الموجز ،تشير المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية إلى عودم
وجود ما يدع على أن ضحايا عمليات القتع الميوداني واال تطواف كوانوا م بورين أو متعواونين ،ومون شوبه المؤكود أنهوم
استُهدفوا بسب هويتهم الطائفية.
وفي بعض عمليات القتع الميداني ،ربما توم ا تطواف الضوحايا وقوتلهم علوى أيودي جماعوات المعارضوة المسولحة ألنهوم
ينتمون إلى أقلية يُنظر إليها على أنها موالية للرئيس األسد ،ويعيشون في مناطم تقطنها أغلبية مناوئة للنظام ،مموا يجعوع
منهم أهداف ًا سهلة .وقد دفعت عمليات القتع تلك ،إلى جان التهديدات المشار إليها آنف ًا ،العديود مون النواس الوذين ينتموون
إلى األقليات إلى الفرار إما إلى ارج الباد أو إلى مناطم دا ع سوريا ،حيث يشعرون بتهديد أقع.
عم يات االختطاف واحتجا اـرهائن
احتُجز العديد من األش اص -بينهم موظفون رسميون ومدنيون أسرى  -من قبع جماعات المعارضة المسلحة ،وبعضوها
على صلة بالجيش السوري الحر .ويبودو أن بعوض أولئوك األشو اص ا تُطفووا واحتُجوزوا بودون تووفر أدلوة علوى أنهوم
ارتكبوا أية انتهاكات أو جرائم .وفي العديد مون الحواالت ،بودا أن الودافع ورا ،احتجوالهم كرهوائن بهودف تحصويع فديوة
مقابع اإلفراج عنهم ،أو إلرغام األطراف األ رى على ات اذ إجرا،ات معينة ،من قبيع إطام سراح سوجنا .،وكوان مون
بين هؤال ،أش اص ا تُطفوا بسب جنسياتهم ،كالمواطنين اإليرانيين ،أو هويتهم الطائفية ،وال سويما العلوويين أو الشويعة
(من بينهم مواطنون أجان ) أو آرائهم السياسية ،و اصة المنتمين إلى حز البعث الحاكم) أو غيرهم من مؤيودي النظوام
السوري .ففي يناير/كانون الثاني  2013على سوبيع المثواع ،أُطلوم سوراح  48رهينوة إيورانيين 15كوانوا محتجوزين منوذ
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أغسطس/آ  2012من قبع لوا ،البرا ،،وهو جماعة معارضة مسلحة ذُكر أنهوا تابعوة للجويش السووري الحور ،وتقووع
إنها تعمع في دمشم وريفها ،وذلوك علوى موا يبودو مقابوع إطوام سوراح  2,130مودني ًا مون المحتجوزين لودى السولطات
السووورية 16.وقبووع إطووام سووراحهم نشوور لوووا ،البوورا ،فوويلم فيووديو فووي  4أكتوبر/تشوورين األوع  ،2012هوودد فيووه بقتووع
المواطنين اإليرانيين إذا لم تطلم السلطات السورية سراح معتقلين من مؤيدي المعارضة وتوقوف عمليوات قصوف وقتوع
المدنيين في غضون  48ساعة .وفي  8أكتوبر/تشرين األوع  2012أعلن ناطم بلسان المجلوس العسوكري الثووري فوي
محافظة دمشم ،وهو جز ،من الجيش السوري الحر أنه تم تأجيع عمليات اإلعدام بانتظار نتائج المفاوضات الجارية.
وظع تسعة أش اص من أصع  11رجاً شيعي ًا لبناني ًا ،كانوا قد ا تُطفوا أثنا ،عوودتهم مون ليوارة إلوى العتبوات الشويعية
المقدسة في إيران ،محتجزين حتى وقت كتابة هذا التقرير لدى "لوا ،عاصفة الشوماع" ،وهوو جماعوة معارضوة مسولحة
تعمع في شماع سوريا بالقر من الحدود التركية .وبعد أسورهم قودَّم لووا ،عاصوفة الشوماع مطالو عودة مقابوع إطوام
سراحهم 17.وقد تم إطام سراح اثنين من أصع  11ش ص ًا ،عن وساطة ارجية ،وعادا إلى لبنان.
إن هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوم اإلنسان على أيدي جماعات المعارضة المسلحة ،التي يصع بعضوها إلوى حود جورائم
الحر  ،ال تزاع مستمرة على الرغم من أن العديد من قادة الجماعات المسولحة التابعوة للجويش السووري الحور ،وبيونهم
رؤسا ،المجالس العسكرية في حمص والقصير ودير الزور والسويدا ،،وقَّعوا على مدونة سلوك لجان التنسويم المحليوة
في سوريا في أغسطس/آ  .2012وبتوقيع هذه الوثيقة ،يتعهود هوؤال ،بواحترام حقووم اإلنسوان وفوم موا تمليوه مبواد
الشرائع الدينية وقواعد القانون الدولي لحقوم اإلنسان ،ومعاملة األسرى وفق ًا للقواعد النموذجية لمعاملة السجنا،؛ وعودم
ممارسة التعذي أو إسا،ة المعاملة بحم األسرى ،وعدم ممارسة أفعاع انتقامية على أسواس العورم أو الطائفوة أو الودين
أو أي أساس آ ر؛ وفي حالة ارتكا أي رم ألحكام هذه المدونة ،ف نهم يتعهدون بال ضو ،للمحاسبة بشكع عوادع مون
قبع لجان مت صصة يجري تشكيلها ب شراف قيادات الجيش الحر ومراقبة حقوقية مستقلة.
بيد أن أنماط جرائم الحر وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوم اإلنسان التوي وثَّقتهوا منظموة العفوو الدوليوة فوي هوذا
التقرير الموجز وغيرها من مراقبي حقوم اإلنسان تشير إلى أن هذه المدونة تُنتهك أكثر مما تُحترم 18.إن هوذه الجورائم،
التي تُرتك ويفلت مرتكبوها من العقا تُبرل الحاجة الماسة ألن تتقيد كافوة جماعوات المعارضوة المسولحة العاملوة فوي
سوريا بشكع صارم بقواعد القانون اإلنساني الدولي الملزمة قانوني ًا ،ويتعين على القوادة أن يبوادروا بسورعة إلوى شوج
هذه االنتهاكات ووقف ارتكابها .كموا تُبورل أنمواط االنتهاكوات أن مون الضوروري والملو قح أن تسوار ،البلودان التوي توزوق د
جماعات المعارضة المسلحة في سوريا بالمساعدات ،أو التي تنظر في ليادة الدعم اللوجستي وغيره مون أشوكاع الودعم
لها ،إلى ضمان عدم است دام المعدات العسكرية الرتكا انتهاكات للقوانون اإلنسواني الودولي ،وممارسوة الضو ط علوى
القيادات السياسية والعسكرية للمعارضة لحملها على احترام مباد القانون اإلنساني الدولي في عملياتها العسكرية.
عم يات اـقتل اـميداني
إن عمليات القتع الميداني على أيودي جماعوات المعارضوة المسولحة التوي طالوت األسورى مون أفوراد القووات المسولحة
وأجهزة األمن وأفراد المليشيات الموالية للنظام المعروفوة باسوم "الشبييةة" ،باإلضوافة إلوى المشوتبه بهوم مون الم بورين
والمتعاونين والمدنيين ،ومن بينهم صحفيون يعملون مع وسائع اإلعام الموالية للنظوام ،وبعوض الوذين اسوتُهدفوا لمجورد
أنهم ينتمون إلى جماعات تتصور المعارضة أنها موالية للرئيس األسد ،قود بودأت بعود أشوهر مون انودال ،االنتفاضوة فوي
سوريا في فبراير/شباط  .2011والدادت أعداد عمليات القتع غير القانوني منذ مطلع عام  ،2012مع تحووع األوضوا،
19
تدريجي ًا إلى نزا ،مسلح امتد إلى أجزا ،واسعة من الباد.
األيرى من اـجنود وأفراد اـم يشيات اـمواـية ـ نظا
كثير ًا ما استهدفت عمليات القتع الميداني الجنود أو أفراد مليشيات "الشوبيحة" المووالين للنظوام والوذين تسولقحهم الدولوة.
وقاع بعض المقاتلين في الجماعات المسولحة التابعوة "للجويش السووري الحور" لمنظموة العفوو الدوليوة إن الجنوود الوذين
"تلط َّ ت أيديهم بالدم" أو الذين شاركوا في قتع المقاتلين أو المدنيين عاد ًة ما توتم تصوفيتهم .وقواع أحود القوادة فوي إحودى
الجماعات المسلحة التابعة للجيش السوري الحر ،الذي كوان ينشوط فوي محافظوة حموص وريوف دمشوم ،لمنظموة العفوو
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الدولية 20إنه عاد ًة ما يتم قتع ستة جنود من بين كع عشورة يقعوون فوي األسور .وأضواف" :عنبدما كبان نسبيرر علبى باببا
عمرو ،كنا نةتفظ بيراقة الهوية العسكرية والهاتف الخليبوي والمقتنيبا الشخصبية لكب جنبدي أو ضباب أسبير نقبو بقتلبه
في مكان آمن .وكان الجندي يدفن في بساتين بابا عمرو .ولكننا فبي األشبهر األخيبر توقفنبا عبن العمب المبنظ  ...فقبد ببدأ
الةكومة باستخدا الضربا الجوية ،وكنا مضررين إلى مغادر ساحة المعركة في أسرع وقت ممكن ...ولذا كان الجيش
السوري الةر] يقتله ويتركه في عين المكان".
"جبهة النصرة" 21هي إحدى جماعات المعارضة المسلحة التي تعلن في بيانات عامة عن بعض عمليات القتوع الميوداني
التي تنفذها .ففي  12يونيو/حزيران  2012على سبيع المثاع ،قالت جبهة النصرة في بيان علني إنها أعدمت أربعوة مون
أفراد "الشبيحة" في شرم سوريا 22.وفي  15أكتوبر/تشرين األوع  2012قالت إنها قتلت ثمانية أش اص ،بيونهم اثنوان
ذكر البيان الصادر عنها إنهما "اعترفا" بارتكا جرائم عُزيت إليهم ،األمر الذي يشير إلى أنهم أُسوروا ثوم قُتلووا ميوداني ًا
بدون محاكمة .وتحدث البيان عن رجع ثالث اقتيد من منوزله ،ثم قُتع.
وتعطى بيانات جبهة النصرة إشارات طائفية إلى "العدو النصيري" 23،وهي إشارة إلى العلويين الذين يرفضوونهم .وفوي
24
بيانات أ رى لهذه الجماعة اإلسامية المسلحة يُشار إلى جنود الحكومة بأنهم "نصيريون" و/أو "مرتدون"
ففي  16أغسطس/آ  2012ا تُطوف اـعقيد فؤاد عبهداـرحمن واـعقيهد ع اـهدين بهدر ،موثاً ،مون قبوع جماعوة
معارضة مسلحة في دير الزور ،حيث كانوا يشواركان فوي مسوام عسوكري مون متطلبوات المنواهج الدراسوية للطلبوة فوي
جامعة الفرات.
وقالت عائلتاهما ،كع على حدة ،لمنظمة العفو الدوليوة إن ال واطفين عرَّفووا علوى
أنفسهم بأنهم من "لوا ،أُسود التوحيد" .واتصلوا بكلتوا العوائلتين بعود يووم أو ثاثوة
أيام من ا تطافهما وطلبوا فديوة .وقالوت عائلوة العقيود عبودالرحمن إنوه سُومح لهوا
باالتصاع به مرة واحدة على األقع ،وقاع لهم في المكالموة إنوه تعورَّ ض للتعوذي ،
َّ
وحث العائلة على توأمين الفديوة التوي طلبهوا ال واطفون .وفوي مرحلوة معينوة قواع
ال اطف الرئيسي الذي كان يتفاوض مع العائلتين لزوجوة العقيود بودر إنوه لوم يعود
يحتجز لوجها وإنه سلَّمه إلوى "اللجوان الشورعية" ،التوي كانوت تقووم بودور شوبه
25
قضائي في بعض المناطم التي تسويطر عليهوا المعارضوة ،ومنهوا ديور الوزور.
وقالت لوجته لمنظمة العفو الدولية:26
العقيد فؤاد عبدالرحمن © Private

"قلتً للخاطف إن زوجي ل يذهب إلى دير الزور للقتال ،وإنه كأي موظبف آخبر،
يببيدي وظيفتببه فببي الجامعببة فقببال" :إذا وجببد اللجببان الشببرعية" أن زوجبب
ارتكب فعلً خاطئا ،فإنه سيقت  ،وإذا ل يرتكب شيئا ،فلن تكون هناك مشكلة".
واستمرت المفاوضات مع كلتا العائلتين بشكع متقطع .ثم أبلو أحود ال واطفين لوجوة العقيود بودر أن عليهوا التوقوف عون
العمع من أجع قضية لوجها ألنه قُتع مع العقيد عبدالرحمن ودُفنت جثتاهما فوي حديقوة الحميديوة فوي ديور الوزور .وبعود
بضعة أيام نُشرت صور فيديو لعملية قتع الضابطين األسيرين.
وأوضح أحد أقربا ،العقيد عبدالرحمن ما حدث بعد ذلك على النحو ا تي:

"[بعد شهرين أو ثلثة أشهر من أسره] شاهدنا على شاشة قنبا سبما" وعلبى االنترنبت لقربة فيبديو تظهبره وهب يقرعبون
رأسه " ،وهكذا عرفنا أنه قت ".
ووصفت أرملة العقيد فؤاد عبدالرحمن تلك اللحظة الحزينة:27
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"في حوالي الساعة الةادية عشر صياحا ،ناد عليً ابنتي [اليالغة من العمر  21سنة] قائلة’ :ماما تعالي وشاهدي باببا
بسرعة‘ .كان فياد على شاشة التلفزيون ...وكانوا يعرضون مشهد قتله ،فدفعتً ابنتي بعيداً كي أحجب عنها رؤيبة المشبهد،
ولكنها رأتبه علبى أي حبال ،فأًصبييت بانهيبار عصبيي ...لقبد أصبيةت ابنتبي متقليبة ،وتعباني مبن آثبار الصبدمة ...لبي مبن
السه أن ترى والدها بتل الصور  ...إننا اآلن نريد استعاد جثمانه ونريد إخضاع الذين قاموا بذل الفع للمةاسية".
بُثَّت أوع صورة لعملية القتع في نوفمبر/تشرين األوع  ،2012حيث أظهرت رجلين أسيرين يجلسان على "صوفة" فوي
غرفة ،أحدهما يرتدي قميص ًا ألرم فاتح ًا ،تعرَّفت عليه عائلته وقالت لمنظمة العفو الدولية إنه العقيود عبودالرحمن ،بينموا
يرتدي ا ر قميص ًا غامم اللون ،تعرَّفت عليه عائلته وقالت للمنظمة إنه العقيد عزالدين بدر .ويظهر األسيران محواطين
بالرجاع ،بعضهم يتهمهما بأنهما قتا أطفاالً .ويبدأ رجان على األقع بضربهما على الرأس ،بينموا تُسومع أصووات تقووع:
"ال تقوموا بالتصوير" .وبعد ذلك يُسمع صوت آ ر يقوع" :قتلنا  80ش ص ًا" .وبينما يجري تجهيوز العقيود عزالودين بودر
للقتع ،يُسمع صوت رجع يصرخ" :أعدا ،الشع  ،لعنكم هللا أيها العلويون ،أيها الكا " .ثم يؤمر العقيود بودر باالنبطواح
على األرض ووجهه إلى أسفع ويداه لف ظهره ،ويوضع رأسه على حجر مستطيع .يمر رجع مسلح من أمام الكواميرا
ويقوع" :ال تضيعوا رصاصة واحدة على هؤال ،الكا " .وهنا صبي يقف على مقربة منه وهو يحمع سواطور ًا ،ويُسومع
صوت رجع يقوع" :إنه ال يتمتع بالقوة" .ثم يهوي الصبي بضربة على عنوم العقيود بودر وسوط تهليوع الحشود .ثوم يطلوم
أحدهم على الجثة نحو ست رصاصات.
كذلك يُرغم العقيد فؤاد عبدالرحمن على االنبطاح بالقر من الضحية األولى ويوضع رأسه على حجر مسوتطيع مشوابه.
ويقوم رجع بضر عنقه بساطور ،ثم تُطلم عدة رصاصات علوى الجثوة .بعود ذلوك يُفصوع رأس كوع منهموا عون جسوده
بساطور ،ويوضع رأس العقيد فؤاد عبدالرحمن على ظهوره .وفوي ديسومبر/كانون األوع  2012ب َّ
ُوث عبور يوتيوو فويلم
فيديو آ ر أقصر من سابقه للحادثة نفسها ،لكن من لاوية أ ورى ،حيوث يُظهور الصوبي وهوو يضور عنوم العقيود بودر
مرتين ،ثم يُظهر الرأسين المقطوعين وكع منهما موضو ،على ظهر صاحبه 28.وطلبت منظمة العفو الدوليوة مون أربعوة
مواطنين سوريين ،كع على حدة ،التعرُّف على لهجة الرجاع الذين تُسومع أصوواتهم فوي الفيوديو .وقود أجموع األشو اص
األربعة على أن اللهجة تشبه لهجة دير الزور أو مناطم أ رى في شرم سوريا .وقالت إحدى منظموات حقووم اإلنسوان
المت صصة بسوريا والمتمركزة في أوروبا ،إن مصدرها الموجود في دير الزور ذكر أن عمليتوي القتوع وقعتوا فوي حوي
العماع بدير الزور.
إن هذه المعلومات تتسم مع ادعا ،كلتا العائلتين بأن الرجلين كانا محتجزين في دير الزور.
العقيد فؤاد عبدالرحمن من قرية قرفص الواقعة بالقر من جبلة في محافظوة الاذقيوة أ لولودين وثواث بنوات تتوراوح
أعمارهم بين  13سنة و  23سنة .أما العقيد عزالدين بدر فهوو مون قريوة ضوهر بركوات بوالقر مون جبلوة ،وأ لثاثوة
أطفاع تتراوح أعمارهم بين  10سنوات و  15سنة.
في أغسطس/آ أو سبتمبر/أيلوع  2012قُتع اـعقيد هالل عيد ميداني ًا ،وهو ضابط في الجيش مت صص فوي التربيوة
الرياضية ،كان يعيش في حي التقدم في اليرموك ،الواقوع إلوى الجنوو مون دمشوم ،علوى أيودي أفوراد إحودى جماعوات
المعارضة المسلحة المتواجدة في منطقة الحجر األسود جنوبي اليرمووك .وقواع أحود الجيوران إن نحوو  15ش صو ًا مون
29
أفراد اللوا ،جا،وا إلى شار ،نمرين في حي التقدم واتجهوا مباشرة إلى المبنى الذي كان يعيش فيه العقيود هواع عيود.
وقاع الجار لمنظمة العفو الدولية:

"قالوا إنه مرلوب له ألنه متعاون" .صعدوا إلى شقته وقرعوا بابه وطليوا منه أن يفتح الياب .كبان مب زوجتبه وأطفالبه،
ورفض أن يفتح الياب ،ففجًروا قنيلة صوتية عند الياب ،ولكنه ل يفتح .فما كبان مبنه إال أن أطلقبوا الرصبا علبى اليباب
بينما كانت زوجته وأطفاله في الداخ  ،فأصيب بجرح في كتفه ،ولذا اضرًر إلى فتح الياب.
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عندما اقتادوه إلى الخارج ،تجم نةبو  30شخصبا ،معظمهب مبن الجيبران ،البذين تبدخلوا وطليبوا مبن المجموعبة المسبلةة
تركه وشأنه .وأوضح أولئ األشخا للمقاتلين أن الرج يعيش بينه بسل منذ سنوا عد  .فأجاب المقباتلون" :نريبد أن
نررح عليه بضعة أسئلة ،ث سنرلق سراحه .وضعوه في شاحنة ب أب) واقتادوه بعيداً باتجاه منرقة الةجر األسود.
بعد مرور بض ساعا  ،جاء صيي إلى الةي وسأل’ :ه تعرفون العقيد هبلل عيبد فأجينبا ببنع  .فقبال الصبيي :إنبه ملقبى
في التربة الجديد [الواقعة في نهاية مخي اليرموك وبالقرب من الةجر األسود].
ذهينا فوراً إلى هناك ،حيث وجدناه ملقى على كومة قمامبة ،وقبد ظهبر ثقبب رصاصبة فبي وسب جيينبه وجبرح فبي صبدره
نببات عببن طلببق نبباري ،باإلضببافة إلببى الجببرح فببي كتفببه الببذي أصببيب بببه فببي منببـزله قيبب استسببلمه ...وكانببت ركيتببه
مكسور ...كما عثر على براقة بنية على جثته ،وقد كًتيت عليها عيار " :المتعاون العقيد هلل عيد".
في مكان آ ر ،وفي أواسط يونيو/حزيران  ،2012ذُكور أن مقواتلين ينتموون إلوى لووا ،ثووار بابوا عمورو ،يودعمهم لووا،
شهدا ،بابا عمرو ولوا ،ال ضرا ،،التابعة جميع ًا إلى الجيش السوري الحر ،شنوا هجوم ًا على نقطوة التفتويش فوي "كفور
عايا" بحمص 30.وقد أسروا ضابط ًا واحد ًا وثاثة جنود على األقع ،وقتلوا ميوداني ًا موا ال يقوع عون اثنوين مونهم فوي اليووم
31
التالي ،بحس ما ذكر أحد قادة المعارضة ممن شاركوا في المعركة .وتحدث لمنظمة العفو الدولية عما حدث:
"عندما وصلتُ  ،كانت المعركة قد بدأت فعاً .كان الجيش السوري الحر يتقدم ،ثم سيطر على نقطة التفتيش فوي كفرعايوا
والمباني المحيطة بها بأكملها .رأيتُ بعض المقاتلين وهم يأسرون ثاثة جنود شبان .وواصلتُ السير فوي طريقوي .أتوذ َّكر
أنه عُثر على مساعد الرائد م تبئ ًا بين التحصينات .وقد رآه بعض مقاتلي الجويش السووري الحور ،وعنودما حواولوا إلقوا،
القبض عليه ،هر وقفز من الطابم الثالث ولقي حتفه .حاولنا الذها على المدرسة المجاورة لنقطة التفتيش للتأكود مون
عدم وجود جنود م تبئين هناك ،ولكن الجيش كان يطلم قذائف الهاون علينا ولم نتمكن من القيام بوذلك .فوي تلوك اللحظوة
أُصبتُ بجروح ،واضطررت إلى االنسحا  ...وأثنا ،م ادرتي أ برني أحد األش اص بأن الرائد قد استسلم.

"عد ً إلى موقعي في السلرانية ،فوجد الجنبود الشبيان الثلثبة هنباك البذين كبانوا قبد أسبروا فبي وقبت سبابق] .وقبال لنبا
أحده إنه كان يعري قناب يدوية إلى ضاب فبي الجبيش السبوري الةبر واعتبر الجنبديان اآلخبران بأنهمبا شباركا فبي
مضايقة العائل التي كانت تقف عند نقرة التفتيش وسرقة أغراضبها ...وكبان هبذان الجنبديان ينتميبان إلبى الرائفبة السبنية
في حلب .وقد قتلهما الجيش السوري الةر].وقد قيض عليهما في فتر ما بعد الظهر أو في الصياح الياكر ،أمبا الثالبث فقبد
انض ً إلى الجيش السوري الةر.
وقد أخيرًنا الرائد بأنه سني من دير الزور ،ربما لكي نرأ به .واتصلنا بعائلته لمعرفة ما إذا كانبت تسبتري مسباعدتنا فبي
التفاوض من أج ميادلته بسجناء آخرين مةتجزين لدى السلرا السورية ...وقبد توسبلتً والدتبه إلينبا علبى الهباتف كبي ال
نقتله .فشعر ً بالشفقة عليها ،وقلت لزملئي إنه ما كان ينيغي لنا أن نيلغ عائلته ...وعندما تيبين لنبا أن الدولبة غيبر مسبتعد
للتفاوض معنا بشأن ميادلته ...عمد الجيش السوري الةر إلى قتله".
ويُظهر فيلم فيديو آ ر عمليات القتع الميداني ألفراد "الشبيحة" المزعومين على أيودي لووا ،التوحيود فوي حلو  .ويُظهور
الفيلم ،الذي نُشر في  31يوليو/تمول  ،2012عملية قتع بضعة رجاع مون عشويرة "البوري" (وهوم مون الطائفوة السونية،
عُرف عونهم أنهوم يعملوون لصوالح القووات الحكوميوة) ،ومون بيونهم أحود لعمائهوا ،وهوو ع هي يهن اـعابهدين بهر
(اـمعروف باي يون بر ) برصاص أفراد من لوا ،التوحيد في ذلك اليوم .وكانوا قد أُمروا بال روج من "ديووان"
العشيرة من قبع مقاتلين في حي با النير في حل  ،وهي منطقة كانت تحت سيطرة الجويش السووري الحور فوي ذلوك
الوقت .ويُظهر فيلم فيديو نُشر في اليوم نفسه  14رجاً من عشيرة "البري" بعد وقت قصير من القبض علويهم .وبودا أن
معظمهم كان قد تعرَّض للضر على الوجه .وقاع أحد نشطا ،حقوم اإلنسان المحليوين لمنظموة العفوو الدوليوة إن أفوراد
العشيرة األربعة عشر قُتلوا ميداني ًا ،بعضهم أُعدم شنق ًا ،مع أن ذلك لم يظهور فوي الفويلم .وقود ادان فهود المصوري ،وهوو
مسؤوع اإلعام المركزي التابع للجيش السوري الحر ،عمليات القتع في مقابلة متلفزة مع قنواة "بوي بوي سوي" العربيوة.
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في أغسطس/آ  32،2012حيث قاع إن الجيش السوري الحر فتح تحقيق ًا في الحادثة وإن المسؤولين عون عمليوة القتوع
تلك سي ضعون للمسا،لة في ظع الحكم الجديد .ولم تُعرف نتائج التحقيم بعد .وفي سوبتمبر/أيلوع  2012قواع أحود قوادة
لوا ،التوحيد في حل لمنظمة العفو الدولية إنه يرى أن قتوع أفوراد عشويرة البوري كوان مبورر ًا ،وادَّعوى بوأن أفوراد تلوك
العشيرة كانوا مسؤولين عن مقتع مدنيين .بيد أن القانون اإلنساني الدولي يعتبور قتوع األشو اص األسورى مون قبوع أحود
أطراف النوزا ،المسلح جريمة حر  ،ينب ي محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

اـمخبرون اـمشتبه بم
تشير بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من ضحايا القتع الميداني على أيدي جماعوات المعارضوة المسولحة كوان
يُشتبه في أنهم م برون أو متعاونون مع الحكومة.
وفي يوليو/تمول  2012ارتفع عدد عمليات القتع الميداني على أيدي جماعوات المعارضوة المسولحة فوي حوي التضوامن
الواقع شرم اليرموك ،حيث يتمتع العديد من جماعات المعارضة المسولحة بوجوود كبيور .وفوي منطقوة تقوع جنووبي حوي
التضامن ،ثمة حفرة كبيرة كانت قد ُحفرت إلنشا ،أساسات لمبنى فوي "سووم الثاثوا ،"،ويبودو أن جماعوات المعارضوة
المسلحة است دمتها إللقا ،جثث األش اص الذين قتلتهم ميداني ًا .وقواع أربعوة شوهود قوابلتهم منظموة العفوو الدوليوة 33كواً
على حدة ،إن الجثث ظهرت في "حفرة المووت" فوي الفتورة بوين يوليو/تموول وأغسوطس/آ  .2012ولوم يتوذكر شواهد
امس الشهر الذي شاهد فيه الجثث في الحفرة 34.وكثير ًا ما كان السوكان يتفقودون الحفورة ،التوي يبلو طولهوا  15متور ًا
وعرضها ستة أمتار وعمقها  7-5أمتار ،وذلك لمعرفة ما إذا تم إلقا ،مزيد من الجثث فيها.
في يوليو/تمول  2012ا تُطف ع ي اـ امل ،وهو الجئ فلسطيني اتَّهمته جماعات المعارضة المسلحة بالعموع كم بور
لصالح السلطات السورية ،وقُتع بعد مرور نحو مسة أيام وفق ًا لما قاله أحد الشهود ال مسة الوذي رأى جثتوه ملقواة فوي
35
"حفرة الموت" .وقاع أحد الشهود لمنظمة العفو الدولية:
"اتًص ً بي أحده وأبلغني بأن مقاتلي المعارضة المسلةة] قتلوا علبي الزامب  ...فبذهينا إلبى الةفبر  ،حيبث رأيبت الجثبة.
كان الزام مصاباً بجرح في الصدر ناج عن طلق ناري ،وجرح آخر في عنقه".
في  3أغسطس/آ  ،2012صوَّر أحد السكان ،سر ًا ،فيلما لعملية قتع رجع في "حفرة الموت" على أيدي ثاثة رجواع،
حدد مصور الفيلم هويتهم ،وقاع إنهم من جبهة النصرة .وقاع الشواهد 36إنوه بودأ التصووير بعود أن نوزع عودة رجواع مون
37
سيارة بالقر من الحفرة وهم يجرُّون رجواً معصوو العينوين .ويُظهور الفويلم ،الوذي شواهدته مظموة العفوو الدوليوة،
الرجع المعصو العينين وهو يرتدي سرواالً قصير ًا وقميص ًا كان ممزق ًا جد ًا إلوى حود أن كودمات لرقوا ،كانوت ظواهرة
على النصف العلوي من جسده .ويُرغم ثاثة رجاع ،أحدهم يحموع بندقيوة ،الرجوع الم طووف علوى الجلووس علوى شوفا
الحفرة ،ثم يميع جسده إلى األمام ويسقط في المنحدر .ثم يُظهر الفيلم الضحية وهو ملقوى علوى وجهوه فوي قوا ،الحفورة.
ويزيع أحد الرجاع الثاثة قطعة القماش عن رأس الضحية ويطلم عليه النار من مسافة قريبة ،ثم يطلم عليوه النوار مورة
أ رى قبع أن ي طو عدة طوات إلى ال لف .وينتهي الفيلم بصوورة الضوحية وهوو ملقوى بوا حوراك .ولكون الشواهد لوم
يعرف هوية الضحية.
ووصف ش ص آ ر من السكان ،قاع إنه لار "حفرة المووت" ثواث مورات فوي يوليو/تموول  ،2012موا شواهده هنواك
38
لمنظمة العفو الدولية:

"في المر األولى كانت هناك أرب جثث اثنتان منها منتفختان وكأن الوفا حدثت قي عبد أيبا  .وفبي المبر الثانيبة التبي
ذهيتً فيها إلى هناك كانت األوضاع األمنية متوتر  ،ولذا ل أتمكن مبن االقتبراب ،ووقفبت علبى بعبد  20متبرا ،واسبترعت
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أن أرى جثة رج ميت على حافة الةفر  ،وكانت عالقة على عمق نصف متر .أما المر الثالثة ،فكانبت هنباك ثبل جثبث
لرجال أصييوا جميعاً برصاصا في الرأس .وكانت إحدى الجثث الثل منتفخة".
وقاع ثاثة من هؤال ،السكان الذين كانوا قود غوادروا سووريا فوي سوبتمبر/أيلوع وأكتوبر/تشورين األوع  2012لمنظموة
العفو الدولية إنه عندما استعاد الجيش السوري السيطرة على حي التضامن ،استعاد الجثث من الحفورة فوي وقوت قريو
من سبتمبر/أيلوع  .2012ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد عودد الجثوث التوي تموت اسوتعادتها أو األمواكن التوي
نُقلت إليها.
وفي أواسط أكتوبر/تشرين األوع  2012أ رجت جبهة النصرة وغيرها من الجماعوات المسولحة الجويش السووري مون
حي التضامن واستعادت ا لسيطرة عليه وعلى سوم الثاثا .،ولم يتم إلقا ،جثث جديدة في الحفرة أثنوا ،ضوو ،المنطقوة
لسيطرة الجيش أو بعد أن استعادت جماعات المعارضوة المسولحة السويطرة عليهوا ،بحسو موا ذكور سوكان لجوأوا إلوى
ال ارج ،ومن بينهم ش ص واحد غادر سوريا في أوا ر يناير/كانون الثاني .2013
وفي دوما التي تقع شرقي دمشم بدأت عمليات القتع الميداني بظهور جماعات المعارضة المسلحة في المدينوة بعود نحوو
ثاثة أشهر من قيام قوات الحكومة بفتح النار للمرة األولى على محتجين في دوما ،مما أسوفر عون مقتوع موا ال يقوع عون
تسعة أش اص في  1أبريع/نيسان  .2011وتشير المعلومات التي جمعتها منظموة العفوو الدوليوة إلوى أن عمليوات القتوع
الميداني على أيدي جماعات المعارضة المسلحة ،ومنها لوا ،شهدا ،دوما كانوت كثيورة والدادت بشوكع كبيور موع تحووع
الوضع إلى نزا ،مسلح .وقاع عامع في مجاع اإلغاثة كان يعمع في نقع القتلى والجرحى الذين يسوقطون نتيجوةق للنووزا،
ومعالجة الجرحى ،إنه جمع جثث ًا ألش اص كانوا قد قُتلوا ميداني ًا على أيدي جماعات المعارضة المسولحة ،وقواع لمنظموة
39
العفو الدولية:

"فبي يوليبو/تمبوز وأغسبر /آب  2011كبان يبت إعبدا " رجب واحبد فبي كب أسبيوعين تقرييباً ...وكنبا نبذهب إلبى هنباك
وننتشببله  .كببان السببيب األكثببر شببيوعاً لعمليببا القت ب هببو أن الضببةية كببان مخيببراً لببدى األمببن .وقببد ازداد عببدد الببذين يببت
"إعدامه " تدريجيا ،فأصيح شخصاً واحداً ث اثنين ث ثلثبة أشبخا فبي كب أسبيوع .وبةلبول يوليبو/تمبوز  2012ارتفب
العببدد إلببى ثلثببة أو أربعببة أشببخا فببي كب يببو  ،ولب نعببد نعببر ماهيببة الببته بالضببي  .كببان النبباس يشببيرون إلببيه بببأنه
مخيرون فةسب.
"لقد ساعد ً في استعاد سيعة جثث من ضبةايا عمليبا القتب الميبداني .كبان ذلب فبي صبيف عبا  .2012أتبذكًر أن أحبد
مقاتلي المعارضة المرتيرين بالجيش السبوري الةبر جباء إلينبا .وقبال إن هنباك سبي فرباي " ينيغبي إزالتهبا .فبذهيت إلبى
الموق  ،ووجد أنه مصابون في الرأس والعنق والظهر .كما ظهبر علبيه علمبا تعبذيب :كبدما وحبرو وخبدو
سكاكين وطعن .وما كنا نفعله في العباد هبو جمب تلب الجثبث ونقلهبا إلبى المشبفى البوطني ...وال أعلب مبا كبان يةبد بعبد
ذل ".
عم يات قتل اـمدنيين ،بمن فيم اـصحفيون وأفراد األق يات اـتي يُنظر إـيما ع ه أنمها مواـيهة ـ هرئي
األيد
كان من بين المدنيين الذين قُتلوا عدد من الصحفيين الذين عملوا مع وسائع اإلعام التابعوة للدولوة أو المواليوة للحكوموة.
ففي مطلع أغسطس/آ  2012على سبيع المثاع ،أعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عن مقتع الموذيع التلفزيووني محمهد
يعيد ،الذي كان أفراد الجبهة قد ا تطفوه في أواسط يوليو/تمول 40.وفي  26سبتمبر/أيلوع  2012أُردي مايا ناصهر
برصاص أحد قناصة المعارضة في دمشم بينما كان ينقوع األحوداث علوى الهووا ،لصوالح قنواة "بوريس توي فوي" ،وهوي
محطة تملكها الحكومة اإليرانية .وكان ناصر قد تلقى تهديدات بالهاتف في األسابيع التي سبقت مقتله .وفوي الوقوت الوذي
لم تعلن أية جماعة معارضة مسلحة مسؤوليتها عن مقتله ،فقد نشرت مجموعوات وصوفحات مؤيودة للمعارضوة السوورية
41
والجيش السوري الحر على موقع "فيس بوك" أ بار ًا تحتفي "بتصفية الشبيح اإلعامي مايا ناصر".
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وقاع الناجون من فريم قناة "اإل بارية" السورية [أنظر أعاه] إن المصور حات أبو يحي لم يُقتع نتيجة للقصوف مون
جان قوات الحكومة كما ادعت جماعة المعارضة المسلحة التي قامت با تطافه ،وإنموا أُعودم ميوداني ًا مون قبوع الجماعوة
ال اطفة في اليوم األوع من ا تطافه 42.وكان المقر الرئيسي لقناة اإل بارية في بلدة دورشا ،الواقعة علوى بعود نحوو 15
مياً إلى الجنو من دمشم ،قد تعرض لهجوم نفَّذته جماعة مسولحة فوي يونيوو/حزيران  ،2012وأدى إلوى مقتوع ثاثوة
صحفيين وأربعة من أفراد األمن ،وفق ًا لما أوردته وكالة األنبا ،السورية "سانا" .وقد أعلن عدد من ممثلي المعارضوة أن
43
أفراد ًا من الجماعات المسلحة أو المنشقين نفذوا الهجوم.
وفي بعض الحاالت على األقع استُهدف أفراد األقليات بعمليات ا تطاف و/أو قتع ميداني مون قبوع جماعوات المعارضوة
المسلحة .فعمليات القتع الواردة فيما يلي تتعلم بحاالت محوددة ألفوراد مون األقليوة الشويعية قُتلووا فوي حموص والمنطقوة
المحيطة بها 44.وقد وثَّقتها منظمة العفو الدولية في مقابات مع أش اص ينتمون إلى األقلية الشيعية ممون كوانوا يعيشوون
في منطقة البياضة ،ومع مقاتلين من جماعات المعارضة المسلحة التابعة للجيش السوري الحر ،ومع غيرهم مون نشوطا،
المعارضة من حمص (أو كانوا ينشطون فيها).
بعد بد ،االنتفاضة بوقت قصيرن الداد التوتر بين األغلبية السنية وبين األقليوات التوي تعويش فوي المدينوة ،وال سويما موع
العلويين والشيعة .ونظر ًا ألن الطرفين قاما بتشكيع جماعوات مسولحة مواليوة للحكوموة ومعارضوة لهوا ،فقود تحووَّ ع حوي
الزهرا ،،وهو حي سكني تقطنه أغلبية علوية ،إلى معقع لمليشيات "الشييةة" الموالية للحكومة ،بينما سويطرت جماعوات
المعارضة المسلحة (التي أصبح العديد منها جزً ،ا من الجيش السوري الحر عند تشكيله) .على األحيوا ،السونية مثوع بابوا
45
عمرو وبا السبا ،والبياضة وغيرها.
وربما كان بعض أفراد الطائفة الشيعية المستهدفين متهمين أو مشتبه بهوم مون قبوع جماعوات المعارضوة المسولحة بوأنهم
"م برون" أو "متعاونون" أو من مليشيات "الشبيحة" .بيد أن منظمة العفو الدولية وجدت أن بعوض عمليوات القتوع التوي
استهدفت أفراد ًا من الطائفة الشيعية من سكان حمص في عام  2011قد نُفذت ألن جماعات المعارضة المسولحة وجودت
فيهم أهداف ًا سهلة في وقت كانت عملية أسور الجنوود أو "الشوبيحة" المحميوين جيود ًا أمور ًا صوعب ًا لل ايوة أو ينطووي علوى
م اطرة .وت شى منظمة العفو الدولية أن يكون بعض عمليات القتع الميداني للمدنيين قد تم بسوب الهويوة الطائفيوة ،كموا
تُظهر الحاالت الثاث التالية التي وثَّقتها المنظمة ،والتي لم تجد فيها أية أدلة على وجود اشوتباه بوأن أولئوك القتلوى كوانوا
م برين أو متعاونين أو من أفراد مليشيات "الشبيحة".
وقد حاوع مقاتلو المعارضة أو النشطا ،المقربوون مونهم أو مؤيودوهم تبريور مثوع تلوك العمليوات ،إموا باالدعوا ،بوأن كوع
ش ص قُتع ميداني ًا كان مذنب ًا بجرائم قتع ،أو ب طام تصريحات تنتقص من هذه األقليات وتتحدث عن دعمهوا للنظوام ،أو
باالعتراف بأنها "أ طا "،أو "انتهاكات" ارتكبتها المعارضة .بيد أنه ليس ثموة سوب مقبووع لعمليوات القتوع التوي تشوكع
انتهاكات صار ة لحقوم اإلنسان وتعتبر جرائم حر إذا نفذتها أطراف في نزا ،مسلح.
وبحدود علم منظمة العفو الدولية ،ف ن أوع عملية قتع ميداني لرجع شيعي فوي حموص ،ربموا يكوون قود اسوتُهدف بسوب
هويته الطائفية ،هي حادثة قتع رضا دريع ،وهو من سكان البياضة وعمره  31عام ًا ،الذي ا تُطف في وقت مبكر مون
يوم  24يوليو/تمول  ،2011وعُثر على جثته في اليوم التالي .ووصف أحد أفراد عائلته لمنظمة العفوو الدوليوة موا حودث
46
له:

"كنتً قد غادر اليياضة م عائلتي ولكن رضا بقي هنباك ألنبه كبان يملب مةبلً تجاريباً سبوبرماركت) وشبعر أنبه ال
ضببرور للمغ بادر  .وذا مببر قببال لببي إنببه غيببر مرتبباح ،وخصوصبباً فببي اللي ب عنببدما تتجم ب الةشببود وتلتهببب المشبباعر،
ويرلقون النار في الهواء في بعض األحيان ....وفي  24يوليو/تموز خرج من منـزله في السادسة صياحاً كعادته لشراء
الخيز لمةله التجاري من مخيزيًن ،أحدهما في اليياضة والثباني فبي ديبر بعليبة فبي حمب ) ،ولكنبه لب يعبد بةثنبا عنبه
طوال النهار واللي بل جدوى .وفي اليو الثاني ،عثرنا على جثته في مشفى الير والخدما في الوعر حم ]".
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وقاع قريبه إنه رأى جثة رضا ،الذي كان مصاب ًا برصاصة في الجوز ،العلووي مون عنقوه وبجوروح فوي الورأس واالنوف
وكدمات في الشفتين .وعُثر على سيارته محروقة في مقبرة تع النصر.
ووقعت عمليات قتع ميداني أ رى استهدفت السكان الشيعة علوى موا يبودو ،مموا دفوع المزيود مون العوائات إلوى م وادرة
مناللها .وكان من بين الضحايا نظا األبير ،البال من العمر  45عام ًا ،والذي قُتوع فوي  3سوبتمبر/أيلوع  .2011وقواع
أحد أقربائه لمنظمة العفو الدولية 47إنه بينما كان نظام األبير يسير قاصود ًا منووزله فوي البياضوة ،حواوع رجواع مسولحون
جرَّه إلى سيارتهم ،ولكنه الذ بالفرار ،فأطلم عليه المهاجمون النار وأردوه قتيا .وبعد بضعة أيام ،أُصوي نجلوه بجوروح
عندما عمد رجاع مسلحون كانوا يستقلون سيارة عابرة إلى إطام النار عليه بينما كانت عائلته تستعد لم ادرة البياضة.
في  5فبراير/شباط  ،2012أُعدم تسعة من أفراد عائلة هاع ميوداني ًا علوى أيودي مقواتلي الجويش السووري فوي مزرعوة
حورين في قرية ال نطو التي تقع إلى الجنو من الرستن بمحافظة حمص .وكان أفراد العائلة الممتودة ،التوي تتوألف مون
 32عائلة نووية ،هم الشيعة الوحيدين الذين يعيشون في قرية ال نطو بحس ما ذكور هواع هواع ،وهوو أ ألربعوة مون
الضحايا .لقد كانت تلك العائلة تعيش هناك منذ عقود .أما الضحايا فهم :أبنا ،هاع هاع :دياب هالل هالل ،البوال مون
العمر  24عام ًا ،والتوأم ع ي هالل هالل وحين هالل هالل ،وعمر كع منهما  22عام ًا ،وأحمهد ههالل ههالل،
البال من العمر  18عام ًا؛ وصهره حمهود عهوه ههالل ،البوال مون العمور  33عامو ًا ،وشوقيقاه جعفهر عهوه
هالل ،وعمره  43عام ًا ،وعبا عوه هالل ،البال من العمر  29عام ًا .وتحدث هاع هاع لمنظمة العفوو الدوليوة
48
عما ما حدث في ذلك اليوم:

"كانت الساعة الثالثة بعد الظهر ،وكنا قد عدنا من عملنا إلى المنـزل كي نشرب الشاي م العائلبة ...وفجبأ رأينبا مجموعبة
كييببر مببن الرجببال المسببلةين ،الببذين كببان بعضببه مببن قريتنببا ...أولئب الببذين يسببمون أنفسببه ثببواراً .قببا أولئب المسببلةون
بترويببق المن بـزل .كنببا نجل ب فببي الرببابق األرضببي ،فصببعد الرجببال إلببى الرببابق األول للختيبباء ،بينمببا مكثببتً م ب النسبباء
واالطفببال ...دخبب المسببلةون] الغرفببة ،فببدبً الرعببب فببي الجميبب  ،كببان األطفببال مببروعين .أمببروا زوجببة إبنببي بنببـزع
اإلسوارا الذهيية التي كانت ترتديها .فقالت إنها ضبيقة جبداً ومبن الصبعب نزعهبا .فقبال أحبده  :إعرنبي اإلسبوارا وإال
قرعت يدك وأخذتها ‘.ولذا أرغمتً على نزعها وتسليمها له ...صعد رجال مسبلةون آخبرون إلبى الربابق األول وأحضبروا
أوالدي وآخرين إلى الرابق األرضي ...تشيث بي إبني علي وطلب مني أال أدعه يأخذونه ،فقلت لبه :إننبي ال أملب سبلحاً
أحمي به منه  ،فاذهب معه  .اقتادوه إلى الخارج ،وكنا نشاهده عير النافذ  ...فتةوا النار عليه  ...وسمعتً أحده يقبول
لآلخرين تعالوا وجرِّبوا بنادقك ‘ ،وأطلقبوا مزيبداً مبن الرصبا  ...كنبا جميعباً نصبر ،،وهرعنبا إلبى الخبارج ،فوجبدنا أن
الوحيد الذي بقي على قيد الةيا هو ابن أخي طالب ...نقلناه إلى المشفى ،ولكنه فبار الةيبا عنبد وصبوله .وكبان كب مبنه
مصاباً بعد رصاصا في جسده .وفي اليو نفسه غادرنا قرية الغنرو على وجه السرعة .لقد غادر عائلة هلل بأكملهبا
 حوالي  130شخصاً – وتركت ك شبيء خلفهبا ...ال مبان لبديً مبن إعرباء اسبمي ورقب هباتفي أليً كبان ،فلبن يصبيينيأسوأ مما أصابني .أريد من العال أجم أن يعر ما حد ".
إن هذه الحاالت الثاث وغيرها من األدلة التي جمعتها منظمة العفو الدوليوة غيور كافيوة ألن تقويقم المنظموة موا إذا كانوت
عمليات القتع الميداني على أيدي جماعات المعارضة المسلحة بسب الهوية الطائفية متفشية أو منهجية .بيود أن المنظموة
تشير إلى أن هيئات أ رى لحقوم اإلنسان تحدثت عن ارتفا ،وتيرة الهجمات الطائفية .فعلى سبيع المثاع ،لصت لجنوة
التحقيم الدولية المستقلة بشأن سوريا في التقرير الذي أصدرته في فبراير/شباط  ،2013إلى نتيجة مفادهوا "أن النووزا،
49
أصبح طائفي ًا على نحو متزايد ،مع تح ُّوع سلوك األطراف إلى الراديكالية والعسكرة إلى حد كبير".
ا دراء اـقانون اإلنياني اـدوـي (قوانين اـحرب)
إن قتع األسرى بشكع متعمد وبا محاكمة – سوا ،كوانوا جنوود ًا أم أفوراد ًا فوي مليشويات مواليوة للحكوموة أو أفوراد ًا فوي
الشرطة أو الم ابرات أو أش اص ًا يُشوتبه فوي أنهوم "م بورون" أو "متعواونون" موع الحكوموة – يعتبور انتهاكو ًا صوار ًا
و طير ًا للقانون اإلنساني الدولي ويشوكع جريموة حور  50.وتعتبور جورائم الحور  ،مون قبيوع القتوع المتعمود والمعاملوة
51
القاسية وأفعاع التعذي التي تُرتك ضد األش اص في الحجز ،قضايا ذات صلة اصة بهذا التقرير الموجز.
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وينطبم القانون اإلنساني الدولي في ظروف النوزا ،المسلح .ففي سوريا في الوقت الراهن ،ثمة نزا ،مسولح غيور دولوي
بين القوات الموالية للحكومة السورية وبين جماعات المعارضة المسلحة المناوئة لها .ولذا ف ن قواعود القوانون اإلنسواني
الدولي تنطبم على األوضا ،وتعتبر ملزمة لجميع أطراف النوزا ،،بموا فيهوا الجماعوات المسولحة غيور التابعوة للدولوة –
وتشمع الجماعات التي تنتمي إلوى الجويش السووري الحور والجماعوات غيور التابعوة لوه .وتشوتمع قووانين الحور علوى
القواعد والمباد التي تهدف إلى حماية جميع الذين ال يشاركون بشكع فعاع في األعماع الحربية :وهوم المودنيون والوذين
يصابون بجروح أو يستسلمون أو يقعون في األسور ،بمون فويهم أولئوك الوذين شواركوا سوابق ًا فوي أعمواع حربيوة .وتحودد
قوانين الحر معايير السلوك اإلنساني ،وتحدُّ من الوسائع واألسالي التي تُست دم ل وض العمليات الحربية.
وبموج القانون الجنوائي الودولي ،يمكون تحميوع األفوراد ،سووا ،كوانوا مودنيين أو عسوكريين ،المسوؤولية الجنائيوة عون
انتهاكات معينة للقانون اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوم اإلنسان .ويتعين على قادة الجماعات المسلحة السوعي الودؤو
52
إلى منع وقو ،مثع هذه الجرائم وقمعها .ويمكن محاسبة القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين على أفعاع مرؤوسيهم.
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اـتوصيهات
اـتوصيات اـمتع قة بعم يات نقل األي حة إـ جماعات اـمعارضة اـمي حة في يوريا
ُّ
تحث منظمة العفو الدولية جميع الدوع التي تنظر في توريد أسولحة
في ضو ،االنتهاكات الموثَّقة في هذا التقرير الموجز،
إلى جماعات المعارضة المسلحة في سوريا على إجرا ،تقييم صارم لم اطر حقوم اإلنسان التي ينطوي عليها تزويودها
لتلك الجماعات باألسلحة أوالً ،وإنشا ،آلية مراقبة فعالة للنظر بعناية في جميوع المقترحوات ال اصوة بنقوع األسولحة قبوع
إعطا ،الموافقة على العملية .وينب ي أن توصي آلية المراقبة بتبني تدابير قوية فيما يتعلم بالجهة المتلققية المحتملة ،وذلوك
يهدف إلالة أي طر حقيقي من إمكانية إسا،ة است دام تلك األسلحة الرتكا انتهاكات طيورة للقوانون الودولي لحقووم
اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي .كما ينب ي أن تسمح هذه ا لية بوقف عملية النقوع التوي نالوت الموافقوة بسورعة فوي
حالة ظهور أدلة على أن األسلحة تُست دم أو ستُست دم الرتكا انتهاكات حقوم اإلنسوان ،أو يوتم نقلهوا أو تحويلهوا إلوى
أطراف ثالثة.
كما ينب ي أن تشتمع ا لية على نظام لحصر الساح المقدَّم إلى الجهة المتلقية في األسولحة والوذ ائر والمعودات التوي ال
تعتبر عشوائية بطبيعتها ،من قبيع األل ام األرضية المضادة لألفراد أو القنابع العنقودية.
كما يج أن يوضع نظام لضمان تزويد الجهات التي تتلقى األسلحة بالمعرفة العملية والووعي بحقووم اإلنسوان والقوانون
اإلنساني أوالً ،كي تفهم التزاماتها باحترام المعايير ذات الصلة ومسؤوليتها الجنائية بموج القانون الجنوائي الودولي فوي
حالة عجزها عن ذلك.
إـ كافة جماعات اـمعارضة اـمي حة
في مواجهة االنتهاكات الفظيعة للقانون اإلنساني الودولي التوي ترتكبهوا جماعوات المعارضوة المسولحة فوي سووريا ،فو ن
منظمة العفو الدولية تدعو كافة هذه الجماعات العاملة في سوريا إلى ما يلي:
 اإلدانة العلنية لجميع انتهاكات حقوم اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي ،والسويما عمليوات القتوع الميوداني
وغير القانوني واحتجال الرهائن والتعذي وغيره من ضرو إسا،ة المعاملة ،وات اذ اإلجورا،ات الالموة لوقفهوا،
ومنع أعضائها من ارتكا مثع تلك األفعاع في كع الظروف؛
 إباغ العائات بمصير أبنائها ،بمن فيهم الذين لقوا حتفهم ،وكشف النقا عن مابسات وفاتهم واألماكن التوي دُفنووا
فيها؛
 اإلفراج الفوري عن جميع األش اص المحتجزين بسب الدين أو العرم أو الورأي السياسوي ،والكوفُّ عون احتجوال
الرهائن؛
 طرد أي عضو يُشتبه في ضلوعه في عمليات القتع الميداني وغيره من االنتهاكات من صفوفها.
إـ جميع اـحكومات
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى ما يلي:
 شج انتهاكات حقوم اإلنسان التي ترتكبها جماعات المعارضة المسولحة ،ومون بينهوا تلوك المنضووية تحوت لووا،
الجيش السوري الحر وغيرها؛
ً
 قبوع المسؤولية المشتركة عن التحقيم في الجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من الجورائم التوي تشوكع انتهاكوا للقوانون
الدولي التي ارتُكبت فوي سووريا أو أي مكوان آ ور فوي العوالم ومقاضواة مرتكبيهوا؛ والسوعي إلوى ممارسوة الواليوة
القضائية العالمية على تلك الجورائم أموام المحواكم الوطنيوة فوي إطوار محاكموات عادلوة بودون اللجوو ،إلوى عقوبوة
اإلعدام؛
 وكجز ،من هذه المسؤولية ،إنشا ،فورم تحقيوم ومقاضواة دوليوة مشوتركة للتحقيوم فوي الجورائم التوي ارتُكبوت فوي
سوريا والتي تشكع انتهاك ًا للقانون الدولي ،وذلك بهدف تحسين فعاليوة التحقيوم وتحسوين فورص االعتقواع وتنسويم
إجرا،ات الماحقة القضائية.
األمن اـتابع ـألم اـمتحدة
إـ مج
وأ ير ًا ،تدعو منظمة العفو الدولية مجلس األمن إلى:
 إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيم في الجرائم التي تشكع انتهاكو ًا للقوانون
الدولي ،واعتبار هذا األمر مسألة عاجلة ومل َّحة؛
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اـموامش
ًً1تضم جماعات المعارضة المسلحة غير المنضوية تحت راية الجيش السوري الحر عدد ًا متنوع ًا من الجماعات اإلسامية والجهادية ،من قبيع
جبهة النصرة.
ًً2وقعت أوع عملية قتع من هذا النو ،،بحدود علم منظمة العفو الدولية ،في يوليو/تمول  ،2011قبع أن يُعلن أن الوضع في سوريا تطور إلى
نزا ،مسلح غير دولي في أجزا ،واسعة من الباد في يوليو/تمول .2012
 ًً3من بين وثائم منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الحر وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوم اإلنسان على أيدي قوات الحكومة السورية
والقوات الموالية لها التقارير التالية:قم في سوريا :رعب في تلكلخ ،يوليو/تمول ( ،2011رقم الوثيقة .)MDE 24/029/2011 :أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/029/2011/en؛
االعتقاع المميت:الوفاة في الحجز وسط احتجاجات شعبية في سوريا ،أغسطس/آ ( ،2011رقم الوثيقة ،)MDE 24/035/2011 :أنظر
الرابطhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en :
الذرا ،الطويلة للم ابرات :العنف والمضايقة ضد السوريين في ال ارج وعائاتهم في الدا ع ،أكتوبر/تشرين األوع ( ،2011رقم الوثيقة:
 ،)MDE 25/057/2011أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/057/2011/en
األزمة الصةية :الةكومة السورية تستهد الجرحى والعاملين الصةيين ،أكتوبر/تشرين األوع ( ،2011رقم الوثيقةMDE :
 :)25/059/2011أنظر الرابطhttp://amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en :
"أريد أن أمو " :الناجون من التعذيب في سوريا يتةدثون ،مارس/آذار  ،2012رقم الوثيقة .MDE 24/016/2012 :أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en
االنتقا المميت :عمليا القت المتعمد وغيره من االنتهاكا على أيدي القوا المسلةة السورية ،يونيو/حزيران  ،2012رقم الوثيقةMDE :
 ،24/041/2012أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/041/2012/en
القم األقصى :القضاء على المعارضة في حلب ،سوريا ،أغسطس/آ  ،2012رقم الوثيقة .MDE 24/061/2012 :أنظر الرابط:
 23 ،http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/061/2012/enأغسطس/آ 2012؛
المدنيون يتةملون أوزار المعركة من أج السيرر على حلب ،أغسطس/آ  ،2012رقم الوثيقة .MDE 24/073/2012 :أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/073/2012/en
الهجما العشوائية ترهب المدنيين وتهجِّره  19 ،سبتمبر/أيلوع  ،2012رقم الوثيقة MDE 24/078/2012 :أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en
 ًً4هناك عشرات ،إن لم تكن مئات ،من جماعات المعارضة المسلحة ،التي تتألف من منشقين عن الجيش السوري ومتطوعين ،تعمع في أنحا،
م تلفة من سوريا اليوم .ويعمع العديد منها تحت راية الجيش السوري الحر ،ولكنها في الواقع ال تقيم روابط قوية معه ،بع تعمع بشكع مستقع
إلى حد كبير عن الجيش السوري الحر وعن بعضها بعضا .وتعلم منظمة العفو الدولية أنه ليس جميع أفراد جماعات المعارضة المسلحة
يرتكبون انتهاكات.
ًً5منظمة العفو الدولية على علم بالعديد من عمليات القتع الميداني المزعومة على أيدي جماعات المعارضة المسلحة ،ولكنها استبعدتها من هذا
التقرير الموجز بسب عدم كفاية األدلة ذات الصدقية التي جمعتها .بيد أن المنظمة ال تزاع تسعى إلى جمع المزيد من المعلومات بشأن عمليات
القتع هذه ،وستثير أية بواع ث قلم بهذا الشأن في المستقبع في حالة الحصوع على معلومات كافية .وفي الوقت نفسه ،ف ن المنظمة تعلم أن
بعض االنتهاكات الظاهرة ربما تشكع أفعاالً جنائية ارتكبها أفراد أو جماعات ممن يحملون الساح وليسوا مرتبطين بالمعارضة المسلحة.
ًً6نظر ًا لانتهاكات ال طيرة لحقوم اإلنسان ،ومنها جرائم الحر  ،التي تقع في سوريا يومي ًا ،ف ن منظمة العفو الدولية تتو ى الحذر عند قيامها
بجمع المعلومات عن سوريا ونشرها .كما أنها لم تذكر أسما ،،ولم تعط معلومات أ رى يمكن أن تحدد هوية الذين أجرت مقابات معهم ،أو
تع قرض األش اص لل طر ،حيثما أمكن ذلك.
ًً7المعلومات مقدمة من منظمة سورية لحقوم اإلنسان.
ًً8أنظر مثاً الرابطhttp://uk.reuters.com/video/2012/11/08/rebles-attack-mezzeh?videoId=238996235:
وذكر المرصد السوري لحقوم اإلنسان أن ما ال يقع عن ثاثة مدنيين ُقتلوا في الهجوم.
ًً9منظمة العفو الدولية ،سوريا :جماعة مسلةة تنفذ عمليا قت ميداني ألفراد قوا األمن في إدلب 1 ،نوفمبر/تشرين الثاني  .2012أنظر
الرابط:
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-armed-group-carries-out-summarykilling-security-forces-idlib-2012-11
 ًً10بحس ما ذكر الناطم الرسمي بلسان المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوم اإلنسان روبرت كولفيع في  2نوفمبر/تشرين الثاني .2012
لمزيد من المعلومات ،أنظر :جنيف/سوريا – عمليات اإلعدام بدون محاكمة ،على الرابط:
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/2012/11/geneva-syria-summary-executions
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ًً11حرَّر الجيش السوري يارا الصالح وعبدهللا طبارة إثر مصادمات وقعت بين الجماعة التابعة للجيش السوري الحر التي كانت قد ا تطفتهما
وبين الجيش السوري النظامي .وظع حسام عماد محتجز ًا لدى الجيش السوري الحر عق الصدام ،ولكنه ف َّر في اليوم التالي بالقفز عبر النافذة
بحس ما ورد .وذُكر أن حاتم أبو يحيى قُتع في اليوم األوع لا تطاف ،مع أن روايات مقتله تن َّوعت ،ولم تتم استعادة جثته أو العثور عليها.
ًً12يُعتبر العلويون بوجه عام فرع ًا من الطائفة الشيعية .وتُقدر نسبة العلويين والشيعة مع ًا بنحو  13بالمئة من سكان سوريا .ويعود اسم "علوي"
إلى اسم علي بن أبي طال  ،ال ليفة الرابع بعد وفاة النبي محمد ،والذي يُعتبر اإلمام األوع للشيعة.
ًً13أنظر مثاً تقرير لجنة التحقيم الدولية المستقلة 5 ،فبراير/شباط  ،2013رقم الوثيقة A/HRC/22/59 :على الرابط:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf
 ًً14على سبيع المثاع ،الكاتبة سمر يزبك من أصع علوي ،ساندت المعارضة في األيام األولى الندال ،االضطرابات في عام  ،2011واعتُقلت
مس مرات على أيدي السلطات السورية قبع أن ت ادر الباد .كما أن منذر ما وس ،مبعوث المعارضة السورية في فرنسا ،هو من أصع
علوي.
 ًً15اتهم لوا ،البرا ،المواطنين اإليرانيين باالنتما ،إلى فيلم الحرس الثوري اإليراني وبأنه موجود في الباد لتقديم الدعم العسكري للحكومة
السورية .وقد أصرَّت الحكومة اإليرانية على أن الرجاع – وبعضهم من عناصر الحرس الثوري المتقاعدين – هم حجاج كانوا يزورون مقام
السيدة لين الواقع في ضواحي دمشم.
ًً16لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ما إذا كان قد ُأطلم سراح ذلك العدد من السجنا ،والمعتقلين فعاً ،ولكنها على علم ب طام سراح
أربع نسا ،كجز ،من صفقة تبادع .أنظر ،سوريا :معلومات إضافية :إطام سراح "عرائس السام" السوريات من الحجز 11 ،يناير/كانون
الثاني  ،2013رقم الوثيقة ،MDE 24/003/2013 :أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/003/2013/en
 ًً17وتتضمن اعتراف الحكومة اللبنانية بالجيش السوري الحر ،واعتذار األمين العام لحز هللا اللبناني حسن نصر هللا عن دعمه للرئيس
السوري بشار األسد ،وموافقة الحكومة السورية على إطام سراح نحو  500سجين .وفي  1مارس/آذار  2013أصدرت الجماعة بيان ًا
طالبت فيه ب طام سراح النسا ،المعتقات لدى الحكومة السورية مقابع إطام سراح الرهائن اللبنانيين.
ًً18وجدت لجنة التحقيم الدولية المستقلة في تقريرها الذي نُشر في  5فبراير/شباط  2013أن "األنبا ،الواردة بشأن عمليات القتع على أيدي
الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد الدادت نسبي ًا اع الفترة ال اضعة للمراجعة [من  15يوليو/تمول  2012إلى  15يناير/كانون
الثاني  .] 2013وقد جا ،معظم التقارير من محافظتي دمشم وحل  .كما تحدث العديد ممن قابلناهم عن وقو ،عمليات قتع في درعا وحمص
ودير الزور"( .الفقرة  ،)61أنظر الرابط:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf
ًً19في يوليو/تمول  2012أعلنت اللجنة الدولية للصلي األحمر أن النوزا ،المسلح الدا لي الذي كان في السابم محصور ًا في حمص وحماة
وإدل  ،قد امتد إلى مناطم أ رى من الباد.
ًً20مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  1ديسمبر/كانون األوع .2012
ًً21اسمها الكامع هو" :جبهة النصرة ألهع الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد" ،والتي أعلنت عن تشكيلها في أوا ر يناير/كانون
الثاني  .2012وهي ليست منضوية تحت إمرة الجيش السوري الحر.
ًً22يمكن االطا ،على بيان جبهة النصرة على الرابط ، http://archive.org/details/jbht-n9rh-13-19:آ ر ليارة للموقع في 13
مارس/آذار .2013
ًً23كما صدر في بيان لجبهة النصرة في  15أكتوبر/تشرين األوع  .2012أنظر الرابط:
 ، http://archive.org/stream/JN.123/JN_press121#page/n0/mode/1upآ ر ليارة للموقع في  13مارس/آذار .2013
 ًً24من قبيع البيانات التي أصدرتها جبهة النصرة في فبراير/شباط ،ومنها تلك التي صدرت في  15فبراير/شباط  .2013أنظر الرابط:
http://www.hamafree.com/index.php?name=news&op=view&id=4147
ًً25ذكرت لجنة التحقيم الدولية المستقلة التابعة بشأن الجمهورية العربية السورية في تقريرها الصادر في  5فبراير/شباط ( 2013الفقرة :)63
"مع التفكك الذي حدث في مناطم معينة من الباد ،عادت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة إلى الهياكع االجتماعية القديمة ،التي غالب ًا ما
تستند إلى المؤسسات الدينية ،بهدف مع ،الفراغ .ووفق ًا للتوصيف الذي تلقيناه ،ف ن هذه ا ليات ال تفي بالمعايير القضائية الدولية المحددة في
القانون اإلنساني الدولي .إن إصدار أحكام باإلعدام أو تنفيذ عمليات اإلعدام بدون اتبا ،العملية الواجبة يعتبر جريمة حر ".
ًً26مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  11مارس/آذار .2013
ًً27مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  1مارس/آذار .2013
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ًً28فيلم فيديو نُشر على يوتيو في  9ديسمبر/كانون األوع 2012؛ آ ر ليارة في  10مارس/آذار  .2013أنظر الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=dE7luGRe9Ag&feature=youtu.be&bpctr=1362921340
ًً29مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  3يناير/كانون الثاني .2013
 ًً30إعادة تموضع ألوية الجيش السوري الحر في أحيا ،جوبر والسلطانية في حمص ،بالقر من نقطة تفتيش في حمص تدعى "كفر عايا"،
سارة حي بابا عمرو في حمص لصالح الجيش السوري في مطلع مارس/آذار .2012
عق
ًً31مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  30نوفمبر/تشرين الثاني .2012
ًً32آ ر ليارة للموقع في  12مارس/آذار  ،2013أنظر الرابطhttp://www.youtube.com/watch?v=g-cdUyWjOlU:
ًً33مقابات أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان وجاه ًة وبالهاتف في  3يناير/كانون الثاني و  28فبراير/شباط و  2مارس/آذار و 3
مارس/آذار .2013
ًً34مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  10مارس/آذار .2013
ًً35مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  28فبراير/شباط .2013
ًً36مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  3مارس/آذار .2013
ًً37فيلم فيديو شاهدته منظمة العفو الدولية في  2مارس/آذار .2013
ًً38مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  2مارس/آذار .2013
ًً39مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية في لبنان في  26ديسمبر/كانون األوع .2012
ًً40بيان جبهة النصرة بشأن مقتله .أنظر الرابط ، http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=67569:آ ر ليارة في
 13مارس/آذار .2013
ًً41أنظر الرابطhttps://www.facebook.com/HomsumAlhnaien/posts/427894347272723 :
ًً42كررت يارا الصالح قوع ذلك لمنظمة العفو الدولية.
ًً43أنظر منظمة العفو الدولية ،سوريا :إدانة الهجو على مةرة التلفز  ،في وقت يجد تقرير األم المتةد أن العنف يزداد سوءاً27 ،
يونيو/حزيران  .2012أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/news/syria-attack-tv-station-condemned-un-report-finds-violenceworsening-2012-06-27
ًً44عاد ًة ما ترى قوا ت المعارضة أن هذه الجماعات تدعم الحكومة و/أو الرئيس بشار األسد ،مع أن منظمة العفو الدولية تعلم أن أفراد هذه
الجماعات ال يحملون جميع ًا مثع هذه ا را.،
 ًً45من األمثلة على الدياد التوترات في حمص ذلك االعتدا ،على عائلة شيعية في حي البياضة أثنا ،تشييع جنالة أحد مقاتلي المعارضة ،وهو
الد الدندع العفنان ،الذي كان قد قُتع في  11يوليو/تمول في حي ال الدية بحمص .وقام المشيقعون ال اضبون بالقر من منوزله في البياضة
بمهاجمة منوزع قري يعود إلى عائلة شيعية ،في الوقت الذي كان يتواجد فيه  14امرأة وطفاً .وقد ا تبأت العائلة في إحدى ال رف ،وقفز
أقرباؤهم إلى سطح المنوزع وكسروا النافذة لتمكينهم من الفرار عبر منوزع جيرانهم .وغادرت تلك العائلة حي البياضة في اليوم نفسه وفق ًا لما
قاله أحد األقربا .،وقاع رجع منهم لمنظمة العفو الدولية إن عائلته وبضع عائات شيعية أ رى غادرت البياضة عق ذلك الهجوم.
ًً46مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  3مارس/آذار .2013
ًً47مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  1مارس/آذار .2013
ًً48مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية في  2مارس/آذار .2013
ًً49تقرير لجنة التحقيم الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية الذي قُدقم إلى مجلس حقوم اإلنسان في دورته الثانية والعشرين في
 5فبراير/شباط .2013
 ًً50إن االنتهاكات ال طيرة التفاقيات جنيف والبروتوكوع اإلضافي األوع لاتفاقيات ومعظم االنتهاكات الجسيمة األ رى للقانون اإلنساني
الدولي ،تعتبر جرائم حر  .ويتضمن نظام روما األساسي للمحكمة الجائية الدولية (نظام روما) تعريفات لبعض هذه الجرائم.
ًً51نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( (2)8ج) (ط).
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ًً52تنص المادة  (2) 86من البروتوكوع األوع على أن "قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا البروتوكوع ال يعفي رؤسا،ه من المسؤولية
الجنائية أو التأديبية ،حس األحواع ،إذا علموا ،أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن ي لصوا إلى نتيجة مفادها أنه كان
يرتك  ،أو في سبيله الرتكا مثع هذا االنتهاك ،ولم يت ذوا كع ما في وسعهم من إجرا،ات مستطاعة لمنع أو قمع هذا االنتهاك".
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