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 تقرير موجز
              لمنظمة العفو الدولية

 

 

 MDE 24/008/2013: رقم الوثيقة

 2013آذار / مارس14: بتاريخ
 

  المسلحة المعارضةجماعاتعلى أيدي   من االنتهاكاتعمليات القتل الميداني وغيره: ياسور
 

ً ابنتي بعيدا كي ُ، ولذا دفعتًقتيال...  التلفزيونكان يظهر عىل شاشة". ماما، تعايل برسعة وشاهدي بابا: "ً ابنتي مناديةخترص"

 ."ْهولكنها شاهدت... أحجب عنها املشهد

عىل جثته، والذي تم بث عملية قطع رأسه مع العقيد عزالدين بدر عىل الهواء، عىل شاشات  َّأرملة العقيد فؤاد عبدالرحمن، الذي تعرفت عائلته

 .التلفزة وعىل االنرتنت

 

ًتي يعثر عليها يوميا يف البلدات والقرى يف سائر أنحاء سوريا، وهي تحمل عالمـاتإن جثث القتىل ال القتـل بطريقـة و  التعـذيبُ

 عىل تزايد ارتكاب جرائم الحرب وغريها من االنتهاكات، ليس عـىل أيـدي القـوات الحكوميـة وحـدها، ًمرعباً تعترب دليال ،اإلعدام

وتقوم . 1"الجيش السوري الحر"، بشكل أو بآخر إىل  ينتمي بعضهم والتي سلحة  عىل أيدي جماعات املعارضة املً ايضا وإنما

 مخيـفشعور بـً األشخاص ميدانيا وبـال محاكمـة،  بقتل البالد  الداخيل املرير يفيف سياق النـزاع املسلح مثل هذه الجماعات

 2.والقرى تحت سيطرة جماعات املعارضة املسلحة من العقاب، وتستمر الخسائر باألرواح يف االرتفاع، مع وقوع البلدات باإلفالت

 

ِّب عن كثب وتوثق قمع الـسلطات الـسورية للمعارضـة، وكـررت ا انفكت منظمة العفو الدولية تراق م2011آذار /ومنذ مارس

 الحـرب يف التي تصل إىل حد الجرائم ضد اإلنـسانية، وجـرائمعة النطاق عىل السكان املدنيني، إدانتها للهجمات املمنهجة والواس

ويلقي هذا التقرير املوجز نظرة عىل االنتهاكات الجسيمة، التي يـصل بعـضها إىل حـد جـرائم . 2012، منذ عام 3بعض الحاالت

ل الحرب، التي اقرتفها عدد متنام من جماعات املعارضة املسلحة العاملة يف سوريا، ويركـز بـشكل رئيـيس عـىل عمليـات القتـ

 4.امليداني

 

 وأفـراد ة وقـوات األمـن الحكوميـة املختلفـة هذه فهم أفراد القوات املسلحئيسيون من عمليات القتل امليدانيالرأما املستهدفون 

ُ باإلضافة إىل األشخاص الـذين يـشتبه يف أنهـم مخـربون أو متعـاونون ،"الشبيحة"املليشيات املوالية للحكومة املعروفني باسم 

 مدنيني، بينهم صحفيون يعملون مـع وسـائل وكان العديد من املستهدفني"). ينيةالعوا" و"املخربين" املعارضة تسميهمالذين (

 املسلحة أنهم موالون للرئيس بـشار األسـد، مـن قبيـل  املعارضةجماعاتة وأفراد األقليات الذين تتصور االعالم املؤيدة للحكوم

 .يدين للحكومة يف الحقيقةًالشيعة أو العلويني، عىل الرغم من أن أفراد هذه األقليات ليسوا جميعا مؤ

. ويف بعض الحاالت لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد اسم جماعة املعارضة املسلحة املسؤولة عن عمليات القتل امليـداني

 بعـض متنعوي. ع عملية القتلوإذ أن عدة جماعات يمكن أن تكون ناشطة يف مدينة أو بلدة أو قرية معينة أو حي معني وقت وق

ً توفري معلومات تفصيلية حول الجماعة املسلحة خوفا من التعرض النتقامهـا، وهـو أمـر يمكـن عنود أو أقرباء الضحايا الشه

كما أن عدم إمكانية الوصول إىل املدن التي تقع فيها عمليات القتل أعاق إمكانية التحقق من ذلك بسبب تـردي األوضـاع . ُّتفهمه

 5.األمنية

 

ًت منظمة العفو الدولية بجمعها، والحاالت التي تمكنت من التحقق منها ال ترتك مجاال للشك يف أن جماعات بيد أن األدلة التي قام

وباإلضـافة إىل البحـوث التـي  6.املعارضة املسلحة مسؤولة عن عدد كبري من عمليات القتل امليداني وغريها من الجرائم البـشعة

ُحص عرشات أفالم الفيديو التي تظهـر انتهاكـات مزعومـة عـىل أيـدي جماعـات ذلك فزاع، بما يف ـأجرتها املنظمة منذ بدء الن
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 2013كانون الثـاني / ويناير2012كانون األول /، أجرت املنظمة مقابالت يف لبنان يف ديسمرب2011سلحة منذ عام املعارضة امل

سكان مدن وبلدات سورية عدة، وخاصة يف وكان من بينهم . ًمع سوريني والجئني فلسطينيني، ممن كانوا مقيمني سابقا يف سوريا

ًاملناطق الجنوبية بالقرب من لبنان، فضال عن النشطاء والصحفيني الشعبيني والشهود والناجني وأقرباء الـضحايا؛ ثـم تابعـت 

 .املنظمة عملها يف إجراء البحوث واملقابالت

 

، "الجيش السوري الحر"رضة املسلحة، وبعضها ينتمي إىل عمليات القتل غري القانوني، فإن جماعات املعا وباإلضافة إىل ارتكاب

 التي أسـفرت عـن وقـوع خـسائر يف أرواح إلنسان، ومنها الهجمات العشوائيةتقرتف جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق ا

والهجمـات ضـد املدنيني؛ واستخدام األطفال يف العمليات العسكرية؛ وتعذيب أو إساءة معاملـة األرسى؛ والتهديـدات الطائفيـة 

َّاألقليات التي يتصور أنها موالية للحكومة؛ وعمليات االختطاف واحتجاز الرهائن هـذه الجـرائم واالنتهاكـات ل بيـانوفيما يـيل . ُ

 .بإيجاز

 

 ر لألسلحةِّالهجمات العشوائية واالستخدام املتهو

ًقانونية نتيجة للهجمات التي لـم تتخـذ فيهـا  بصورة غري دنيني عدد من املقتل ب بعض جماعات املعارضة املسلحة إىل  قامت

 عـىل سـبيل املثـال،  2012كانون الثاني / يناير21في ف. االحتياطات الالزمة لتقليل الخسائر يف صفوف املدنيني إىل الحد األدنى

ُ سجينا قتلوا عن طريق الخطأ يف محافظة إدلب عىل أيدي جماعة مسلحة ذات صلة بالجيش السوري ا13ُذكر أن  وقيل إن  7.لحرً

ً الحافلة كانت تقل أفـرادا مـن ًاعتقادا منها بأنًالجماعة قامت بتفجري عبوة مصنوعة محليا بحافلة عسكرية كانت تنقل سجناء  ُّ

ًذكر أن مدنيني قتلوا أو جرحوا نتيجة لقيام جماعات املعارضة املسلحة بتحـضري وتخـزين ذخـائر ومتفجـرات يف و. قوات األمن ُ ُ ُ

 وقد أدى وجود املقاتلني واألهداف العسكرية من جميع األطراف داخل املنـاطق الـسكنية إىل زيـادة خطـر إلحـاق .مبان سكنية

ويف بعض الحاالت يستخدم أفراد جماعات املعارضة املسلحة أسلحة غري دقيقـة، مـن قبيـل املدفعيـة . الرضر بالسكان املدنيني

فعىل سبيل املثال، أطلقـت .  بدون رضورة للخطرِّنها، مما يعرض حياة املدنينيوالهاون يف األحياء املكتظة بالسكان أو بالقرب م

وقد أخطأت . 2012ترشين الثاني / نوفمرب6إحدى جماعات املعارضة املسلحة قذائف هاون عىل القرص الجمهوري يف دمشق يف 

. 86ُمن القرص، ويعرف باسم املزة حي سكني يقطنه سكان معظمهم من الطائفة العلوية بالقرب عىل القذائف هدفها وسقطت 

ُوذكر أن ما ال يقل عن ثالثة مدنيني قتلوا يف الحادثة ُ.8 
 

 استخدام األطفال

إذ يبـدو أن بعـض تلـك . يساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أخرى بشأن ما تفعله جماعات املعارضة املـسلحة يف سـوريا
وينبغي منع انضمام األطفال إىل . وإن كانوا يقومون بأدوار مساندة يف معظمها،    يف النـزاعكجنودالجماعات يستخدم األطفال 

 .مراسلةكالقتال، حتى لو تطوعوا للقيام بهذا الدور، وال حتى بأدوار مساعدة، من قبيل العمل 

 

  املعاملةسوءالتعذيب وغريه من رضوب 

ُن الجنود أو أفراد األمن أو الذين يشتبه بـأنهم مخـربون أو قامت منظمة العفو الدولية بمراجعة عدد من أفالم الفيديو ألرسى م

متعاونون مع أجهزة النظام، وبدا فيها األشخاص األرسى مصابني بجروح ربما تكون ناجمة عن التعذيب أو غـريه مـن أشـكال 

 من أن العديـد مـن جماعـات ت من مثل هذه األفالم، فإنها بمجملها تثري بواعث قلق خطريةُّومع أنه يصعب التثب. إساءة املعاملة

رسى وهـم ُ فإن بعض تلك األفالم يظهر بعض األوباإلضافة إىل ذلك،. معاملة األرسىاملعارضة املسلحة تعمد إىل تعذيب أو إساءة 

أنظر ( فؤاد عبدالرحمن وعزالدين بدر ينًيرزحون فعال تحت وطأة التعذيب أو إساءة املعاملة عىل أيدي آرسيهم، من قبيل العقيد

 ).أدناه الفصل املتعلق بعمليات القتل امليداني

 

ًظهر أفرادا من جماعـة مـسلحة يف نقطـة تفتـيش ُ، ت2012ترشين األول /ويف حالة أخرى، برزت أدلة بالفيديو يف أواخر أكتوبر

 من أفراد قوات ُ رجال، يعتقد بأنهم أرسى10بالقرب من رساقب بمحافظة إدلب، وهم ينهالون بالرضب واللكم عىل ما ال يقل عن 

حكوميـة ال غـري إحدى املنظماتُوال يعرف عدد القتىل، ولكن وسائل إعالمية و 9.النار ويردوهم قتىلعليهم  وااألمن، قبل أن يطلق

وطلبت منظمة العفو الدولية من منظمة متخصصة أن تتأكد من صـحة . ً شخصا لقوا حتفهم28سورية قالت إن ما ال يقل عن ال
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ولكن املنظمة لم تتأكد بعد من هويـة الجماعـة املـسلحة، ولـم املنظمة صحة مكان وزمان تصوير الفيلم، تلك  وقد أكدت. الفيلم

 10.بالقول إنها تبدو جريمة حربَّوعلقت األمم املتحدة عىل الحادثة . تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادثة حتى اآلن

 

ِّ وهـم مقدمـة –التابعة للدولة املؤلف من أربعة أشـخاص  السورية "اإلخبارية"ُ اختطف طاقم قناة 2012آب / أغسطس10يف 

 يف بلـدة التـل الواقعـة يف –ة ومساعد املصور حاتم أبو يحيى والسائق حـسام عمـاد ارا الصالح، واملصور عبدالله طرباألخبار ي

ُحتجز األشخاص األربعة ملدة وقد ا". للجيش السوري الحر"الضواحي الشمالية لدمشق، من قبل جماعة معارضة مسلحة تابعة 

ُستة أيام بدون السماح لهم باالتصال بالعالم الخارجي، وزعم أنهم تعرضوا للتعذيب، بما يف ذلك الرضب باأليدي وبالحزام مـرة 

 11.واحد عىل األقل

 
 التهديدات والهجمات الطائفية

 12،)التي تنتمي إليها عائلـة األسـد الحاكمـة(قلية العلوية ًوغالبا ما تنظر املعارضة إىل األ. إن أغلبية سكان سوريا هم من السنة

، 2012منذ أواسـط عـام " لجان شعبية"ويف بعض املناطق قامت الدولة بتسليح . والشيعة واملسيحيني عىل أنهم موالون للنظام

 للنظام، بـل إن بعـضهم ولكن ليس جميع أفراد هذه الطائفة موالني 13.ُوذكر أنها متورطة يف بعض حوادث االنتهاكات الجسيمة

 14.أعرب عن تأييده العلني لالنتفاضة والنظام

 

ومنذ املراحل األوىل لالنتفاضـة، أطلقـت  . تهديدات من جماعات املعارضةهذه األقليات ِّتلقيوترددت أنباء، عىل مدى أشهر، عن 

كمـا علمـت ". لبـريوت والعلويـة للتـابوتاملسيحية "املظاهرات التي نظمتها املعارضة ضد الحكومة هتافات طائفية من قبيل 

تمـوز /ُاملنظمة أن هذا الشعار كتب عىل الجدران يف املناطق التي استولت عليها جماعات املعارضـة املـسلحة يف حلـب يف يوليـو

2012. 

 

ملوالني للنظام وتشري بحوث منظمة العفو الدولية إىل وقوع هجمات من قبل جماعات املعارضة املسلحة استهدفت أفراد األقليات ا

َّأو الذين يتصور أنهم كذلك، وشملت تلك الهجمات عمليات االختطاف والقتل امليداني وكانت هذه الجماعات تتـصور أن بعـض . ُ

َّويف بعض الحاالت، ومنها ما هـو موثـق يف هـذا . أولئك الضحايا هم من املخربين أو املتعاونني أو أفراد املليشيات املوالية للنظام

 املوجز، تشري املعلومات املتوفرة لدى منظمة العفو الدولية إىل عدم وجود ما يدل عىل أن ضحايا عمليات القتـل امليـداني التقرير

 .ُواالختطاف كانوا مخربين أو متعاونني، ومن شبه املؤكد أنهم استهدفوا بسبب هويتهم الطائفية

 

قتلهم عىل أيدي جماعات املعارضة املسلحة ألنهم ينتمون إىل أقليـة ويف بعض عمليات القتل امليداني، ربما تم اختطاف الضحايا و

وقـد . ًللنظام، مما يجعل منهم أهدافا سهلةُينظر إليها عىل أنها موالية للرئيس األسد، ويعيشون يف مناطق تقطنها أغلبية مناوئة 

 إمـا إىل  إىل الفـرارينتمـون إىل األقليـاتناس الذين ًدفعت عمليات القتل تلك، إىل جانب التهديدات املشار إليها آنفا، العديد من ال

 .خارج البالد أو إىل مناطق داخل سوريا، حيث يشعرون بتهديد أقل

 

 عمليات االختطاف واحتجاز الرهائن

وبعـضها عـىل  من قبل جماعات املعارضـة املـسلحة، -  أرسى ومدنيون رسميون بينهم موظفون-ُاحتجز العديد من األشخاص

 بدون توفر أدلة عىل أنهم ارتكبوا أية انتهاكات واُ واحتجزواُ اختطفولئك األشخاص أويبدو أن بعض.  السوري الحرصلة بالجيش

 كرهائن بهدف تحصيل فدية مقابـل اإلفـراج عـنهم، أو إلرغـام هم احتجازالدافع وراءويف العديد من الحاالت، بدا أن . أو جرائم

ُوكـان مـن بـني هـؤالء أشـخاص اختطفـوا بـسبب . ة، من قبيل إطالق رساح سجناءإجراءات معيناتخاذ األطراف األخرى عىل 

 أو آرائهـم )من بيـنهم مواطنـون أجانـب( الشيعة سيما العلويني أو جنسياتهم، كاملواطنني اإليرانيني، أو هويتهم الطائفية، وال

عـىل  2013كانون الثاني /في ينايرف. لسوريأو غريهم من مؤيدي النظام ا) حزب البعث الحاكمالسياسية، وخاصة املنتمني إىل 

 من قبل لواء الرباء، وهو جماعة معارضة 2012آب /كانوا محتجزين منذ أغسطس 15 رهينة إيرانيني48ُ أطلق رساح سبيل املثال،

 2,130اح ُمسلحة ذكر أنها تابعة للجيش السوري الحر، وتقول إنها تعمل يف دمشق وريفها، وذلك عىل ما يبدو مقابل إطالق رس

تـرشين األول / أكتـوبر4وقبل إطالق رساحهم نرش لواء الـرباء فـيلم فيـديو يف  16.ًمدنيا من املحتجزين لدى السلطات السورية

 وتوقـف عمليـات ارضـةمعتقلني من مؤيدي املعرساح  فيه بقتل املواطنني اإليرانيني إذا لم تطلق السلطات السورية ، هدد2012
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 أعلن ناطق بلسان املجلـس العـسكري الثـوري يف 2012ترشين األول / أكتوبر8ويف .  ساعة48ون قصف وقتل املدنيني يف غض

 .محافظة دمشق، وهو جزء من الجيش السوري الحر أنه تم تأجيل عمليات اإلعدام بانتظار نتائج املفاوضات الجارية

 

ً رجال شيعيا لبنانيا11وظل تسعة أشخاص من أصل  ً اء عودتهم من زيارة إىل العتبات الشيعية املقدسة يف ُ كانوا قد اختطفوا أثن،ً

 تعمل يف شمال سـوريا ، وهو جماعة معارضة مسلحة"عاصفة الشمال لواء"إيران، محتجزين حتى وقت كتابة هذا التقرير لدى 

تـم إطـالق رساح وقـد  17.َّهم قدم لواء عاصفة الشمال مطالب عدة مقابل إطالق رساحهـمْوبعد أرس. بالقرب من الحدود الرتكية

 .ً شخصا، عن وساطة خارجية، وعادا إىل لبنان11اثنني من أصل 

 

التي يصل بعضها إىل حد جـرائم الحـرب، ال  أيدي جماعات املعارضة املسلحة، إن هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عىل

ش الـسوري الحـر، وبيـنهم رؤسـاء املجـالس العديد من قادة الجماعات املسلحة التابعة للجـيأن تزال مستمرة عىل الرغم من 

آب /عىل مدونة سلوك لجان التنسيق املحلية يف سـوريا يف أغـسطسَّوقعوا ، ءالعسكرية يف حمص والقصري ودير الزور والسويدا

 الـدويل حقوق اإلنسان وفق ما تمليه مبادئ الرشائع الدينية وقواعد القـانون  باحرتاميتعهد هؤالءوبتوقيع هذه الوثيقة، . 2012

ًلحقوق اإلنسان، ومعاملة األرسى وفقا للقواعد النموذجية ملعاملة السجناء؛ وعدم ممارسـة التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة بحـق 

مارسة أفعال انتقامية عىل أساس العرق أو الطائفة أو الدين أو أي أسـاس آخـر؛ ويف حالـة ارتكـاب أي خـرق ماألرسى، وعدم 

يتعهدون بالخضوع للمحاسبة بشكل عادل من قبل لجان متخصصة يجري تشكيلها بإرشاف قيادات فإنهم ألحكام هذه املدونة، 

 .الجيش الحر ومراقبة حقوقية مستقلة

 

َّبيد أن أنماط جرائم الحرب وغريها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي وثقتها منظمة العفو الدوليـة يف هـذا التقريـر 

ُ حقوق اإلنسان تشري إىل أن هذه املدونة تنتهك أكثر مما تحرتماملوجز وغريها من مراقبي ُترتكب ويفلـت إن هذه الجرائم، التي  18.ُ

قواعـد ب بـشكل صـارمجماعات املعارضة املسلحة العاملـة يف سـوريا ألن تتقيد كافة سة اربز الحاجة املُ تمرتكبوها من العقاب

ربز ُكما ت. ني عىل القادة أن يبادروا برسعة إىل شجب هذه االنتهاكات ووقف ارتكابها، ويتعًامللزمة قانونيا يلولقانون اإلنساني الدا

باملساعدات، أو التي د جماعات املعارضة املسلحة يف سوريا ِّ أن تسارع البلدان التي تزوِّأنماط االنتهاكات أن من الرضوري وامللح

إىل ضمان عدم اسـتخدام املعـدات العـسكرية الرتكـاب انتهاكـات ،  لهاتنظر يف زيادة الدعم اللوجستي وغريه من أشكال الدعم

للقانون اإلنساني الدويل، وممارسة الضغط عىل القيادات السياسية والعسكرية للمعارضة لحملها عىل احـرتام مبـادئ القـانون 

 .اإلنساني الدويل يف عملياتها العسكرية

 
 عمليات القتل امليداني

فـراد  جماعات املعارضة املسلحة التي طالت األرسى من أفراد القوات املسلحة وأجهزة األمن وأ أيديعىلإن عمليات القتل امليداني 

ومـن بيـنهم  من املخربين واملتعـاونني واملـدنيني، م، باإلضافة إىل املشتبه به"الشبيحة"املعروفة باسم املليشيات املوالية للنظام 

ُام، وبعض الذين استهدفوا ملجرد أنهم ينتمون إىل جماعات تتـصور املعارضـة صحفيون يعملون مع وسائل اإلعالم املوالية للنظ

وازدادت أعـداد عمليـات . 2011شـباط / االنتفاضة يف سوريا يف فربايراندالعأنها موالية للرئيس األسد، قد بدأت بعد أشهر من 

 19.سلح امتد إىل أجزاء واسعة من البالدً، مع تحول األوضاع تدريجيا إىل نزاع م2012القتل غري القانوني منذ مطلع عام 

 
 األرسى من الجنود وأفراد املليشيات املوالية للنظام

وقـال . ِّاملوالني للنظام والـذين تـسلحهم الدولـة" ةالشبيح"الجنود أو أفراد مليشيات ًكثريا ما استهدفت عمليات القتل امليداني 

َّتلطخـت أيـديهم "ملنظمة العفو الدولية إن الجنود الـذين "  السوري الحرللجيش"بعض املقاتلني يف الجماعات املسلحة التابعة 

وقال أحد القادة يف إحدى الجماعات املـسلحة التابعـة . ًأو الذين شاركوا يف قتل املقاتلني أو املدنيني عادة ما تتم تصفيتهم" بالدم

 ًعادة ما يتم قتل ستة جنود إنه 20لعفو الدوليةكان ينشط يف محافظة حمص وريف دمشق، ملنظمة االذي للجيش السوري الحر، 

عندما كان نسيطر عىل بابا عمرو، كنا نحتفظ ببطاقة الهوية العـسكرية والهـاتف ": وأضاف. من بني كل عرشة يقعون يف األرس
.  بابـا عمـروُوكان الجندي يدفن يف بـساتني. الخليوي واملقتنيات الشخصية لكل جندي أو ضابط أسري نقوم بقتله يف مكان آمن

فقد بدأت الحكومة باستخدام الرضبات الجوية، وكنا مـضطرين إىل مغـادرة ... ولكننا يف األشهر األخرية توقفنا عن العمل املنظم
 ."يقتلهم ويرتكهم يف عني املكان] الجيش السوري الحر[ولذا كان ... ساحة املعركة يف أرسع وقت ممكن
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Private © العقيد فؤاد عبدالرحمن

. عارضة املسلحة التي تعلن يف بيانات عامة عن بعض عمليات القتل امليداني التي تنفذهاإحدى جماعات امل هي 21"جبهة النرصة"

يف " الـشبيحة"قالت جبهة النرصة يف بيان علني إنها أعدمت أربعة مـن أفـراد عىل سبيل املثال،  2012حزيران / يونيو12في ف

 البيان الصادر عنها إنهما ة أشخاص، بينهم اثنان ذكر قالت إنها قتلت ثماني2012ترشين األول / أكتوبر15ويف  22.رشق سوريا

ًبارتكاب جرائم عزيت إليهم، األمر الذي يشري إىل أنهم أرسوا ثم قتلوا ميدانيا بدون محاكمة" افاعرت" ُ ُ وتحدث البيـان عـن رجـل . ُ

 .ُزله، ثم قتلـثالث اقتيد من من

 

ويف بيانـات . شارة إىل العلويني الـذين يرفـضونهموهي إ 23،"رييالعدو النص"وتعطى بيانات جبهة النرصة إشارات طائفية إىل 

 24"مرتدون"أو /و" نصرييون"ُاإلسالمية املسلحة يشار إىل جنود الحكومة بأنهم أخرى لهذه الجماعة 

 

ً، مثال، من قبل جماعة معارضة مسلحة  العقيد فؤاد عبدالرحمن والعقيد عزالدين بدرُ اختطف2012آب / أغسطس16ففي 

 .ناهج الدراسية للطلبة يف جامعة الفراتامل دير الزور، حيث كانا يشاركان يف مساق عسكري من متطلبات يف

 

َّظمة العفو الدولية إن الخاطفني عرفوا عـىل أنفـسهم وقالت عائلتاهما، كل عىل حدة، ملن
 واتصلوا بكلتا العائلتني بعد يـوم أو ثالثـة أيـام مـن". سود التوحيدُلواء أ"بأنهم من 

ُوقالت عائلة العقيد عبدالرحمن إنه سمح لها باالتصال به مرة . اختطافهما وطلبوا فدية

َّ وحـث العائلـة عـىل تـأمني ،َّإنه تعرض للتعذيبيف املكاملة   لهمواحدة عىل األقل، وقال

ويف مرحلة معينة قـال الخـاطف الرئيـيس الـذي كـان . الفدية التي طلبها الخاطفون

ه إىل َّ إنه لم يعد يحتجـز زوجهـا وإنـه سـلملزوجة العقيد بدريتفاوض مع العائلتني 

، التي كانت تقوم بدور شبه قضائي يف بعض املناطق التي تـسيطر "اللجان الرشعية"

 :26ملنظمة العفو الدوليةزوجته وقالت  25.عليها املعارضة، ومنها دير الزور

 

نه كأي موظف آخر، يؤدي  للخاطف إن زوجي لم يذهب إىل دير الزور للقتال، وإُقلت" 
ًأن زوجك ارتكب فعال خاطئا، فإنه سيقتل، وإذا لـم يرتكـب شـيئا، " اللجان الرشعية"إذا وجدت : "فقال... وظيفته يف الجامعة  ًُ ً

 ."فلن تكون هناك مشكلة
 

التوقف عن العمـل مـن ثم أبلغ أحد الخاطفني زوجة العقيد بدر أن عليها . املفاوضات مع كلتا العائلتني بشكل متقطعواستمرت 

ُأجل قضية زوجها ألنه قتل مع العقيد عبدالرحمن ودفنت جثتاهما يف حديقة الحميدية يف دير الزور ُوبعد بـضعة أيـام نـرشت . ُ

 .ْصور فيديو لعملية قتل الضابطني األسريين

 

 : عىل النحو اآلتيوأوضح أحد أقرباء العقيد عبدالرحمن ما حدث بعد ذلك

 

 وهم يقطعون رأسـه ُفيديو  تظهره لقطة وعىل االنرتنت "سما"عىل شاشة قناة  شاهدنا] ثالثة أشهر من أرسهبعد شهرين أو "[
 ."ُ، وهكذا عرفنا أنه قتل"
 

 :27 الحزينة ووصفت أرملة العقيد فؤاد عبدالرحمن تلك اللحظة

 

...  وشـاهدي بابـا مامـا تعـايل’: قائلـة]  سـنة21 البالغة من العمر[ ابنتي َّ عيلًيف حوايل الساعة الحادية عرشة صباحا، نادت"
ًوكانوا يعرضون مشهد قتله، فدفعت ابنتي بعيدا كي أحجب عنها رؤية املشهد، ولكنها ... عىل شاشة التلفزيونفؤاد كان . ‘برسعة ُ

 الـسهل أن تـرى ليس مـن...  متقلبة، وتعاني من آثار الصدمة ابنتيقد أصبحتل... صيبت بانهيار عصبيُ، فأي حال عىل أْهرأت
 ."إننا اآلن نريد استعادة جثمانه ونريد إخضاع الذين قاموا بذلك الفعل للمحاسبة... والدها بتلك الصورة
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َّبثت أول صورة لعملية القتل يف نوفمرب يف غرفـة، " صـوفة"رجلني أسـريين يجلـسان عـىل ، حيث أظهرت 2012ترشين األول /ُ

َّأحدهما يرتدي قميصا أزرق فاتحا، تعر ً اآلخـر يرتـدي فت عليه عائلته وقالت ملنظمة العفو الدولية إنه العقيد عبدالرحمن، بينما ً

ْويظهر األسريان محـاطني بالرجـال، بعـضهم . َّتعرفت عليه عائلته وقالت للمنظمة إنه العقيد عزالدين بدرًقميصا غامق اللون، 

وبعد ". ال تقوموا بالتصوير: "ُا عىل الرأس، بينما تسمع أصوات تقولويبدأ رجالن عىل األقل برضبهم. ًيتهمهما بأنهما قتال أطفاال

: ُوبينما يجري تجهيز العقيد عزالدين بدر للقتل، يسمع صـوت رجـل يـرصخ". ً شخصا80قتلنا : "ُذلك يسمع صوت آخر يقول

 ويداه خلـف  األرض ووجهه إىل أسفلنبطاح عىليؤمر العقيد بدر باالثم ".  أيها العلويون، أيها الكالبأعداء الشعب، لعنكم الله"

رصاصـة واحـدة عـىل هـؤالء ال تـضيعوا : "يقولوالكامريا   من أمام مسلحيمر رجل. ظهره، ويوضع رأسه عىل حجر مستطيل

ثـم يهـوي ". إنـه ال يتمتـع بـالقوة: "ُ، ويسمع صوت رجل يقولًيحمل ساطورا  وهووهنا صبي يقف عىل مقربة منه". الكالب

  .ثم يطلق أحدهم عىل الجثة نحو ست رصاصات.  وسط تهليل الحشدالعقيد بدر عنق الصبي برضبة عىل

 

ويقـوم . ُيرغم العقيد فؤاد عبدالرحمن عىل االنبطاح بالقرب من الضحية األوىل ويوضع رأسه عىل حجر مـستطيل مـشابهكذلك 

َرجل برضب عنقه بساطور، ثم تطل  بـساطور، ويوضـع ههما عن جسدل منُبعد ذلك يفصل رأس ك. ق عدة رصاصات عىل الجثةُ

َّبث 2012كانون األول /يف ديسمربو. رأس العقيد فؤاد عبدالرحمن عىل ظهره فيلم فيديو آخـر أقـرص مـن سـابقه عرب يوتيوب  ُ

ُللحادثة نفسها، لكن من زاوية أخرى، حيث يظهر الصبي وهو يرضب عنق العقيد بدر مرتني، ثم يظهر الرأسني املقطوعني و كل ُ

ُّ وطلبت منظمة العفو الدولية من أربعة مواطنني سوريني، كل عىل حدة، التعرف عـىل لهجـة 28.ا موضوع عىل ظهر صاحبهمنهم
وقد أجمع األشخاص األربعة عىل أن اللهجة تشبه لهجة دير الزور أو مناطق أخـرى يف . ُالرجال الذين تسمع أصواتهم يف الفيديو

يف دير الـزور املوجود واملتمركزة يف أوروبا، إن مصدرها إلنسان املتخصصة بسوريا وقالت إحدى منظمات حقوق ا. رشق سوريا

 .ذكر أن عمليتي القتل وقعتا يف حي العمال بدير الزور

 

 .ْإن هذه املعلومات تتسق مع ادعاء كلتا العائلتني بأن الرجلني كانا محتجزين يف دير الزور

 

 لولدين وثالث بنات تـرتاوح أعمـارهم من جبلة يف محافظة الالذقية أبة بالقرب  من قرية قرفص الواقعالعقيد فؤاد عبدالرحمن

هر بركات بالقرب من جبلة، وأب لثالثة أطفال ترتاوح أعمارهم عزالدين بدر فهو من قرية ضأما العقيد .  سنة23 سنة و 13بني 

 . سنة15 سنوات و 10بني 

 
ً ميدانيا، وهو ضابط يف الجيش متخصص يف الرتبية الرياضـية، الل عيدالعقيد هُ قتل 2012أيلول /آب أو سبتمرب/يف أغسطس

 جماعات املعارضة املسلحة املتواجدة يف ىكان يعيش يف حي التقدم يف الريموك، الواقع إىل الجنوب من دمشق، عىل أيدي أفراد إحد

 اللواء جـاءوا إىل شـارع نمـرين يف حـي ً شخصا من أفراد15وقال أحد الجريان إن نحو . منطقة الحجر األسود جنوبي الريموك

 :وقال الجار ملنظمة العفو الدولية 29.التقدم واتجهوا مبارشة إىل املبنى الذي كان يعيش فيه العقيد هالل عيد

 

كان مع زوجته وأطفاله، ورفض . ح الباب وقرعوا بابه وطلبوا منه أن يفتصعدوا إىل شقته". متعاون"مطلوب لهم ألنه قالوا إنه "
أطلقوا الرصاص عـىل البـاب بينمـا كانـت فما كان منهم إال أن  .روا قنبلة صوتية عند الباب، ولكنه لم يفتحَّفجف ن يفتح الباب،أ

 .ر إىل فتح البابُ ولذا اضط،ُزوجته وأطفاله يف الداخل، فأصيب بجرح يف كتفه
 

لذين تدخلوا وطلبـوا مـن املجموعـة املـسلحة تركـه ً شخصا، معظمهم من الجريان، ا30َّىل الخارج، تجمع نحو ما اقتادوه إعند
نريـد أن نطـرح : "فأجاب املقـاتلون. وأوضح أولئك األشخاص للمقاتلني أن الرجل يعيش بينهم بسالم منذ سنوات عدة. هوشأن

 .ًواقتادوه بعيدا باتجاه منطقة الحجر األسود) بك أب(وضعوه يف شاحنة . عليه بضعة أسئلة، ثم سنطلق رساحه
 

إنـه ملقـى يف : فقـال الـصبي. هل تعرفون العقيد هالل عيد؟ فأجبنا بنعم’:  مرور بضع ساعات، جاء صبي إىل الحي وسألبعد
 .]يف نهاية مخيم الريموك وبالقرب من الحجر األسودالواقعة [الرتبة الجديدة 
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طلق ناتج عن  جبينه وجرح يف صدره ًذهبنا فورا إىل هناك، حيث وجدناه ملقى عىل كومة قمامة، وقد ظهر ثقب رصاصة يف وسط
 عىل بطاقـة بنيـة ُكما عثر...وكانت ركبته مكسورة... زله قبل استسالمهـُناري، باإلضافة إىل الجرح يف كتفه الذي أصيب به يف من

 ".املتعاون العقيد هالل عيد: "عبارةتبت عليها ُعىل جثته، وقد ك
 

مقاتلني ينتمون إىل لواء ثوار بابا عمرو، يدعمهم لواء شهداء بابا عمـرو كر أن ُ، ذ2012حزيران /يف مكان آخر، ويف أواسط يونيو

 وقـد أرسوا 30.بحمـص" يااكفر ع"ً شنوا هجوما عىل نقطة التفتيش يف ،ًولواء الخرضاء، التابعة جميعا إىل الجيش السوري الحر

ً واحدا وثالثة جنود عىل األقل، وقتلوا ميدانيا ما ال يقل عن اثًاضابط نني منهم يف اليوم التايل، بحسب ما ذكر أحد قـادة املعارضـة ً

 31:وتحدث ملنظمة العفو الدولية عما حدث. ممن شاركوا يف املعركة

 

يا واملبـاني اكان الجيش السوري الحر يتقدم، ثم سيطر عىل نقطة التفتيش يف كفرع. ً، كانت املعركة قد بدأت فعالُعندما وصلت"

ُأتذكر أنه عثر عىل مـساعد . ُوواصلت السري يف طريقي.  بعض املقاتلني وهم يأرسون ثالثة جنود شبانُأيتر. املحيطة بها بأكملها َّ

 رآه بعض مقاتيل الجيش السوري الحر، وعندما حاولوا إلقاء القبض عليه، هـرب وقفـز مـن وقد. ًرائد مختبئا بني التحصيناتال

درسة املجاورة لنقطة التفتيش للتأكد من عدم وجود جنود مختبئني هناك، ولكن حاولنا الذهاب عىل امل. الطابق الثالث ولقي حتفه

ُيف تلك اللحظة أصبت بجروح، واضـطررت إىل االنـسحاب.  ولم نتمكن من القيام بذلكجيش كان يطلق قذائف الهاون عليناال ُ ...

 .وأثناء مغادرتي أخربني أحد األشخاص بأن الرائد قد استسلم

 

نـه وقال لنا أحدهم إ]. ا يف وقت سابقُالذين كانوا قد أرسو[يف السلطانية، فوجدت الجنود الشبان الثالثة هناك ُعدت إىل موقعي "
واعرتف الجنديان اآلخران بأنهما شاركا يف مضايقة العائالت التي ... كان يعطي قنابل يدوية إىل ضابط يف الجيش السوري الحر 

الجيش [وقد قتلهما . وكان هذان الجنديان ينتميان إىل الطائفة السنية يف حلب... هاكانت تقف عند نقطة التفتيش ورسقة أغراض
 .َّ الصباح الباكر، أما الثالث فقد انضم إىل الجيش السوري الحر يفُقد قبض عليهما يف فرتة ما بعد الظهر أوو].السوري الحر

 
اتـصلنا بعائلتـه ملعرفـة مـا إذا كانـت تـستطيع مـساعدتنا يف و. نا الرائد بأنه سني من دير الزور، ربما لكي نرأف بهَوقد أخرب

.  والدته إلينا عىل الهاتف كي ال نقتلـهْوقد توسلت... التفاوض من أجل مبادلته بسجناء آخرين محتجزين لدى السلطات السورية
لنا أن الدولة غري مـستعدة للتفـاوض َّوعندما تبني ...  أن نبلغ عائلته لنانه ما كان ينبغيُت بالشفقة عليها، وقلت لزمالئي إفشعر

 ."عمد الجيش السوري الحر إىل قتله... معنا بشأن مبادلته
 

ظهر الفـيلم، الـذي ُوي. املزعومني عىل أيدي لواء التوحيد يف حلب" الشبيحة"ُويظهر فيلم فيديو آخر عمليات القتل امليداني ألفراد 

ُوهم من الطائفة السنية، عرف عنهم أنهم يعملـون " (الربي" من عشرية ، عملية قتل بضعة رجال2012تموز / يوليو31ُنرش يف 

 برصاص أفراد )املعروف باسم زيون بري(عيل زين العابدين بري ، ومن بينهم أحد زعمائها، وهو )لصالح القوات الحكومية

ب يف حلب، وهـي تلني يف حي باب النري من قبل مقاالعشرية" ديوان"ُوكانوا قد أمروا بالخروج من . من لواء التوحيد يف ذلك اليوم

ً رجـال مـن عـشرية 14ُظهر فيلم فيديو نرش يف اليوم نفـسه ُوي. منطقة كانت تحت سيطرة الجيش السوري الحر يف ذلك الوقت

وقـال أحـد نـشطاء حقـوق . َّوبدا أن معظمهم كان قد تعرض للرضب عـىل الوجـه. بعد وقت قصري من القبض عليهم" الربي"

ًحليني ملنظمة العفو الدولية إن أفراد العشرية األربعة عرش قتلوا ميدانيا، بعضهم أعدم شنقا، مع أن ذلك لـم يظهـر يف اإلنسان امل ًُ ُ

وقد ادان فهد املرصي، وهو مسؤول اإلعالم املركزي التابع للجيش السوري الحر، عمليات القتل يف مقابلة متلفزة مع قناة . الفيلم

ً حيث قال إن الجيش السوري الحر فتح تحقيقا يف الحادثة وإن املسؤولني عـن 2012،32آب /غسطسيف أ. العربية" بي بي يس"

 قال أحـد 2012أيلول /ويف سبتمرب. ُولم تعرف نتائج التحقيق بعد. عملية القتل تلك سيخضعون للمساءلة يف ظل الحكم الجديد

َّل أفراد عشرية الربي كان مربرا، وادعىتقادة لواء التوحيد يف حلب ملنظمة العفو الدولية إنه يرى أن ق  بـأن أفـراد تلـك العـشرية ً

زاع ـبيد أن القانون اإلنساني الدويل يعترب قتل األشخاص األرسى مـن قبـل أحـد أطـراف النـ. كانوا مسؤولني عن مقتل مدنيني

 .املسلح جريمة حرب، ينبغي محاسبة املسؤولني عن ارتكابها
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 املخربون املشتبه بهم

ُوث منظمة العفو الدولية إىل أن العديد من ضحايا القتل امليداني عىل أيدي جماعات املعارضة املـسلحة كـان يـشتبه يف تشري بح

 .أنهم مخربون أو متعاونون مع الحكومة

 

 ارتفع عدد عمليات القتل امليداني عىل أيدي جماعات املعارضة املـسلحة يف حـي التـضامن الواقـع رشق 2012تموز /ويف يوليو

ويف منطقة تقع جنوبي حي التضامن، ثمة حفرة كبـرية .  العديد من جماعات املعارضة املسلحة بوجود كبرييتمتعلريموك، حيث ا

يبـدو أن جماعـات املعارضـة املـسلحة اسـتخدمتها إللقـاء جثـث و، "سوق الثالثاء"فرت إلنشاء أساسات ملبنى يف ُحكانت قد 

حفـرة "ً كال عىل حدة، إن الجثـث ظهـرت يف 33هم منظمة العفو الدوليةْبعة شهود قابلتوقال أر. ًاألشخاص الذين قتلتهم ميدانيا

 34.ولم يتذكر شاهد خامس الشهر الذي شاهد فيـه الجثـث يف الحفـرة. 2012آب /تموز وأغسطس/يف الفرتة بني يوليو" املوت

ملعرفة ما إذا تم وذلك  أمتار، 5-7ة أمتار وعمقها عرضها ستوً مرتا 15ًوكثريا ما كان السكان يتفقدون الحفرة، التي يبلغ طولها 

 .إلقاء مزيد من الجثث فيها

 
همته جماعات املعارضـة املـسلحة بالعمـل كمخـرب لـصالح َّ، وهو الجئ فلسطيني اتعيل الزاملُ اختطف 2012تموز /يف يوليو

". حفـرة املـوت"خمسة الذي رأى جثته ملقاة يف ً وفقا ملا قاله أحد الشهود الُة، وقتل بعد مرور نحو خمسة أيامالسلطات السوري

 35:العفو الدوليةوقال أحد الشهود ملنظمة 
 

  الزاملكان. ، حيث رأيت الجثةةىل الحفرفذهبنا إ.. .قتلوا عيل الزامل ] مقاتيل املعارضة املسلحة[ بأن  بي أحدهم وأبلغنيَصلَّات" 
 ." عنقهًمصابا بجرح يف الصدر ناجم عن طلق ناري، وجرح آخر يف

 
عىل أيدي ثالثة رجال، حدد مـصور " حفرة املوت"ً رسا، فيلما لعملية قتل رجل يف َّ، صور أحد السكان،2012آب / أغسطس3يف 

 إنه بدأ التصوير بعد أن نزل عدة رجـال مـن سـيارة بـالقرب مـن 36وقال الشاهد. الفيلم هويتهم، وقال إنهم من جبهة النرصة

ًالحفرة وهم يجرون رجال  ْويظهر الفيلم، الذي شاهدت. معصوب العيننيُّ  الرجل املعصوب العينـني وهـو 37ه مظمة العفو الدولية،ُ

ًقصريا وقميصا كان ممزقا جدا إًيرتدي رسواال  ً ً ِويرغ.  جسدهمنىل حد أن كدمات زرقاء كانت ظاهرة عىل النصف العلوي ً م ثالثـة ُ

ثـم . ىل األمام ويـسقط يف املنحـدر ثم يميل جسده إوس عىل شفا الحفرة، عىل الجل الرجل املخطوفدقية،رجال، أحدهم يحمل بن

ويطلـق ويزيل أحد الرجال الثالثة قطعة القماش عن رأس الـضحية . ُيظهر الفيلم الضحية وهو ملقى عىل وجهه يف قاع الحفرة

وينتهـي الفـيلم بـصورة . لخلـف اخطـوات إىلعـدة النار مرة أخرى قبل أن يخطو عليه  ثم يطلق عليه النار من مسافة قريبة،

 .ولكن الشاهد لم يعرف هوية الضحية.  ملقى بال حراكالضحية وهو

 

 ملنظمـة العفـو  هناك، ما شاهده2012تموز /ثالث مرات يف يوليو" حفرة املوت"ووصف شخص آخر من السكان، قال إنه زار 

 38:الدولية

 

ُويف املرة الثانية التي ذهبت فيها . ن وكأن الوفاة حدثت قبل عدة أياممنتفختااثنتان منها ...  املرة األوىل كانت هناك أربع جثث يف"

ً مرتا، واستطعت أن أرى جثة رجـل ميـت 20ُ ووقفت عىل بعد وترة، ولذا لم أتمكن من االقرتاب،إىل هناك كانت األوضاع األمنية مت

ًفكانت هناك ثالث جثث لرجال أصيبوا جميعا برصاصـات أما املرة الثالثة، . عىل حافة الحفرة، وكانت عالقة عىل عمق نصف مرت ُ

 ."وكانت إحدى الجثث الثالث منتفخة. يف الرأس
 

 ملنظمة العفو الدوليـة 2012ترشين األول /أيلول وأكتوبر/وقال ثالثة من هؤالء السكان الذين كانوا قد غادروا سوريا يف سبتمرب

أيلـول /لتضامن، استعاد الجثث من الحفرة يف وقـت قريـب مـن سـبتمربإنه عندما استعاد الجيش السوري السيطرة عىل حي ا

 .ُولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد عدد الجثث التي تمت استعادتها أو األماكن التي نقلت إليها. 2012

 

ن حي التـضامن خرجت جبهة النرصة وغريها من الجماعات املسلحة الجيش السوري م أ2012ترشين األول /ويف أواسط أكتوبر

ولم يتم إلقاء جثث جديدة يف الحفرة أثناء خضوع املنطقة لسيطرة الجيش أو بعـد . واستعادت السيطرة عليه وعىل سوق الثالثاء
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أن استعادت جماعات املعارضة املسلحة السيطرة عليها، بحسب ما ذكر سكان لجأوا إىل الخارج، ومن بينهم شخص واحد غـادر 

 .2013كانون الثاني /اخر ينايرسوريا يف أو

 

 بدأت عمليات القتل امليداني بظهور جماعات املعارضة املسلحة يف املدينة بعد نحو ثالثة أشـهر ويف دوما التي تقع رشقي دمشق

 1من قيام قوات الحكومة بفتح النار للمرة األوىل عىل محتجني يف دوما، مما أسفر عن مقتل ما ال يقـل عـن تـسعة أشـخاص يف 

وتشري املعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إىل أن عمليات القتـل امليـداني عـىل أيـدي جماعـات . 2011نيسان /أبريل

وقـال عامـل يف .  مع تحول الوضع إىل نـزاع مـسلحل كبرياملعارضة املسلحة، ومنها لواء شهداء دوما كانت كثرية وازدادت بشك

ًزاع ومعالجة الجرحى، إنه جمع جثثا ألشخاص كانوا ـلنل ّ والجرحى الذين يسقطون نتيجةالقتىلمجال اإلغاثة كان يعمل يف نقل 

ًقد قتلوا ميدانيا عىل أيدي جماعات املعارضة املسلحة، وقال ملنظمة   39:العفو الدوليةُ

 

.  هنـاك وننتـشلهموكنا نـذهب إىل. ..ً يف كل أسبوعني تقريبارجل واحد" إعدام" كان يتم 2011آب /تموز وأغسطس/يف يوليو"
ًكان السبب األكثر شيوعا لعمليات القتل هو أن الضحية كان مخربا لدى األمن ،ً تـدريجيا" إعـدامهم"وقد ازداد عدد الذين يـتم . ً

ًفأصبح شخصا واحدا  ارتفـع العـدد إىل ثالثـة أو أربعـة 2012تموز / وبحلول يوليو.ثنني ثم ثالثة أشخاص يف كل أسبوع ثم اً
 .كان الناس يشريون إليهم بأنهم مخربون فحسب. يوم، ولم نعد نعرف ماهية التهم بالضبطأشخاص يف كل 

 
ر أن أحـد مقـاتيل َّأتـذك. 2012كان ذلك يف صيف عام . ُلقد ساعدت يف استعادة سبعة جثث من ضحايا عمليات القتل امليداني"

وجـدت فذهبت إىل املوقـع، و. ينبغي إزالتها" فطايس"ع وقال إن هناك سب. املعارضة املرتبطني بالجيش السوري الحر جاء إلينا
 نـاومـا ك. كدمات وحروق وخدوش سكاكني وطعـن: كما ظهرت عليهم عالمات تعذيب.  والظهرأنهم مصابون يف الرأس والعنق

 ."وال أعلم ما كان يحدث بعد ذلك... نفعله يف العادة هو جمع تلك الجثث ونقلها إىل املشفى الوطني
 

 عىل أنها موالية للرئيس األسد ليهاُيون وأفراد األقليات التي ينظر إ املدنيني، بمن فيهم الصحفعمليات قتل

في مطلـع ف. ُكان من بني املدنيني الذين قتلوا عدد من الصحفيني الذين عملوا مع وسائل اإلعالم التابعة للدولة أو املوالية للحكومة

، الذي كان أفراد محمد سعيدالنرصة مسؤوليتها عن مقتل املذيع التلفزيوني عىل سبيل املثال، أعلنت جبهة  2012آب /أغسطس

 برصاص أحد قناصـة املعارضـة مايا نارص ُ أردي2012أيلول / سبتمرب26 ويف 40.تموز/ قد اختطفوه يف أواسط يوليوالجبهة

 قـد  نارصوكان. ها الحكومة اإليرانية وهي محطة تملك،"بريس تي يف"اث عىل الهواء لصالح قناة نقل األحدينما كان ييف دمشق ب

ويف الوقت الذي لم تعلن أية جماعة معارضـة مـسلحة مـسؤوليتها عـن . تلقى تهديدات بالهاتف يف األسابيع التي سبقت مقتله

ًأخبارا تحتفي " كفيس بو"مقتله، فقد نرشت مجموعات وصفحات مؤيدة للمعارضة السورية والجيش السوري الحر عىل موقع 

  41". مايا نارصة الشبيح اإلعالميبتصفي"

 

ُ لم يقتل نتيجة للقصف مـن جانـب حاتم أبو يحيىن املصور إ] أنظر أعاله[السورية " اإلخبارية"وقال الناجون من فريق قناة 

ًقوات الحكومة كما ادعت جماعة املعارضة املسلحة التي قامت باختطافه، وإنما أعدم ميدانيا من قبل الجماعة الخاطفة يف  اليـوم ُ

 قد ،ً ميال إىل الجنوب من دمشق15 لقناة اإلخبارية يف بلدة دورشا، الواقعة عىل بعد نحو  وكان املقر الرئييس42.األول من اختطافه

ً، وأدى إىل مقتل ثالثة صحفيني وأربعة من أفراد األمـن، وفقـا ملـا 2012حزيران /َّتعرض لهجوم نفذته جماعة مسلحة يف يونيو

ًوقد أعلن عدد من ممثيل املعارضة أن أفرادا مـن الجماعـات املـسلحة أو املنـشقني نفـذوا ". سانا"األنباء السورية أوردته وكالة 

 43.الهجوم

. أو قتل ميداني من قبل جماعـات املعارضـة املـسلحة/ُويف بعض الحاالت عىل األقل استهدف أفراد األقليات بعمليات اختطاف و

 وقـد 44.ُ تتعلق بحاالت محددة ألفراد من األقلية الشيعية قتلوا يف حمص واملنطقـة املحيطـة بهـافعمليات القتل الواردة فيما ييل

 ومـع ن كانوا يعيشون يف منطقـة البياضـة،َّوثقتها منظمة العفو الدولية يف مقابالت مع أشخاص ينتمون إىل األقلية الشيعية مم

أو كـانوا ( حمـص مـنغريهم من نشطاء املعارضـة مع ري الحر، ومقاتلني من جماعات املعارضة املسلحة التابعة للجيش السو

 ).هاينشطون في
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بعد بدء االنتفاضة بوقت قصرين ازداد التوتر بني األغلبية السنية وبني األقليات التي تعيش يف املدينـة، وال سـيما مـع العلـويني 

 حـي َّ لها، فقد تحول حي الزهـراء، وهـوومعارضةًونظرا ألن الطرفني قاما بتشكيل جماعات مسلحة موالية للحكومة . والشيعة

التـي ( املوالية للحكومة، بينما سيطرت جماعات املعارضـة املـسلحة "الشبيحة"ملليشيات ي تقطنه أغلبية علوية، إىل معقل سكن

ع والبياضـة  بابـا عمـرو وبـاب الـسبامثلعىل األحياء السنية ). ًأصبح العديد منها جزءا من الجيش السوري الحر عند تشكيله

 45 .وغريها

 

" مخربون "بأنهم جماعات املعارضة املسلحة  متهمني أو مشتبه بهم من قبلوربما كان بعض أفراد الطائفة الشيعية املستهدفني

ًأفـرادا  بيد أن منظمة العفو الدولية وجدت أن بعض عمليات القتل التي اسـتهدفت ."الشبيحة"أو من مليشيات " متعاونون"أو 

ً قد نفذت ألن جماعات املعارضة املسلحة وجدت فيهم أهدافا سهلة يف وقـت 2011 يف عام من سكان حمص فة الشيعيةمن الطائ ُ

ًاملحميني جيدا أمرا صعبا للغاية أو ينطوي عىل مخاطرة" الشبيحة"كانت عملية أرس الجنود أو  ً وتخىش منظمة العفو الدولية أن . ً

َّ الطائفية، كما تظهر الحاالت الثالث التالية التي وثقتها املنظمة، الهويةنيني قد تم بسبب يكون بعض عمليات القتل امليداني للمد ُ

 ".الشبيحة"لم تجد فيها أية أدلة عىل وجود اشتباه بأن أولئك القتىل كانوا مخربين أو متعاونني أو من أفراد مليشيات والتي 

 

تـل ُأو مؤيدوهم تربير مثل تلك العمليات، إما باالدعاء بأن كـل شـخص قوقد حاول مقاتلو املعارضة أو النشطاء املقربون منهم 

ًميدانيا كان مذنبا بجرائم  ها للنظام، أو بـاالعرتاف بأنهـا قتل، أو بإطالق ترصيحات تنتقص من هذه األقليات وتتحدث عن دعمً

كل انتهاكات صارخة لحقوق قتل التي تش سبب مقبول لعمليات الليس ثمةبيد أنه . ارتكبتها املعارضة" انتهاكات"أو " خطاءأ"

 . وتعترب جرائم حرب إذا نفذتها أطراف يف نزاع مسلحاإلنسان

 

ُربما يكون قد اسـتهدف بـسبب هويتـه إن أول عملية قتل ميداني لرجل شيعي يف حمص، وبحدود علم منظمة العفو الدولية، ف

ُ عامـا، الـذي اختطـف يف وقـت مبكـر مـن يـوم 31مره البياضة وعمن سكان وهو ، ِّرضا دريع هي حادثة قتل الطائفية، ً24 

 46:وصف أحد أفراد عائلته ملنظمة العفو الدولية ما حدث لهو. ُعثر عىل جثته يف اليوم التايلو ،2011تموز /يوليو

 

ًولكن رضا بقي هناك ألنه كان يملك محال تجاريا ...  قد غادرت البياضة مع عائلتي ُكنت"  ال رضورةه وشـعر أنـ) سوبرماركت(ً
 عندما تتجمع الحشود وتلتهب املشاعر، ويطلقون النار يف الهواء يف ًوذات مرة قال يل إنه غري مرتاح، وخصوصا يف الليل. ادرةغللم

ن، ْلرشاء الخبز ملحله التجاري من مخبـزي... ًزله يف السادسة صباحا كعادته ـ منخرج منتموز / يوليو24ويف .... بعض األحيان
ويف اليـوم . بحثنا عنه طوال النهـار والليـل بـال جـدوى.... د ُ ولكنه لم يع،)يف حمص(البياضة والثاني يف دير بعلبة أحدهما يف 

 ]".حمص[الثاني، عثرنا عىل جثته يف مشفى الرب والخدمات يف الوعر 
 

لـرأس واالنـف وكـدمات يف ًوقال قريبه إنه رأى جثة رضا، الذي كان مصابا برصاصة يف الجزء العلوي من عنقـه وبجـروح يف ا

 .ُوعثر عىل سيارته محروقة يف مقربة تل النرص. الشفتني

 

وكان . اني أخرى استهدفت السكان الشيعة عىل ما يبدو، مما دفع املزيد من العائالت إىل مغادرة منازلهادووقعت عمليات قتل مي
ُ عاما، والذي قتل 45، البالغ من العمر برينظام األمن بني الضحايا  وقال أحد أقربائه ملنظمة العفـو . 2011أيلول / سبتمرب3يف ً

َّزله يف البياضة، حاول رجال مسلحون جره إىل سيارتهم، ولكنه الذ بـالفرار، ـ منًقاصدا يسري األبري إنه بينما كان نظام 47الدولية
َعمد رجـال مـسلحون كـانوا يـستقلون ُوبعد بضعة أيام، أصيب نجله بجروح عندما . فأطلق عليه املهاجمون النار وأردوه قتيال

 .سيارة عابرة إىل إطالق النار عليه بينما كانت عائلته تستعد ملغادرة البياضة

 

ً، أعدم تسعة من أفراد عائلة هالل ميدانيا عىل أيدي مقاتيل الجيش السوري يف مزرعة حورين يف قريـة 2012شباط / فرباير5يف  ُ

، هـم نوويـة عائلـة 32وكان أفراد العائلة املمتدة، التي تتـألف مـن . ن بمحافظة حمص التي تقع إىل الجنوب من الرستنطوالغ

لقد كانت تلك العائلـة .  بحسب ما ذكر هالل هالل، وهو أب ألربعة من الضحايانطوشيعة الوحيدين الذين يعيشون يف قرية الغلا

عـيل هـالل ً عامـا، والتـوأم 24، البالغ من العمر لدياب هالل هال: أبناء هالل هالل: أما الضحايا فهم. تعيش هناك منذ عقود

حمودي عـوض ً عاما؛ وصهره 18، البالغ من العمر وأحمد هالل هالل ً عاما،22 وعمر كل منهما ،هالل وحسن هالل هالل
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 29، البالغ مـن العمـر وعباس عوض هاللً عاما، 43وعمره ، جعفر عوض هاللً عاما، وشقيقاه 33، البالغ من العمر هالل

 48:حدث يف ذلك اليوموتحدث هالل هالل ملنظمة العفو الدولية عما ما . ًعاما

 

مجموعـة كبـرية وفجأة رأينا ... زل كي نرشب الشاي مع العائلةـكانت الساعة الثالثة بعد الظهر، وكنا قد عدنا من عملنا إىل املن"
. زلـ بتطويـق املنـقام أولئك املسلحون. ًا ثوار أنفسهمونيسم أولئك الذين... بعضهم من قريتناالذين كان  من الرجال املسلحني،

] املـسلحون[دخـل ... ُكنا نجلس يف الطابق األريض، فصعد الرجال إىل الطابق األول لالختباء، بينما مكثت مع النـساء واالطفـال
فقالت إنهـا . هبية التي كانت ترتديهازع اإلسوارات الذـأمروا زوجة إبني بن. َّ كان األطفال مروعنيَّالغرفة، فدب الرعب يف الجميع،
ْولذا أرغمت‘ .ال قطعت يدك وأخذتهاإعطني اإلسوارات وإ: فقال أحدهم. ًضيقة جدا ومن الصعب نزعها ...  وتسليمها له عىل نزعهاُ

ب منـي أال  إبني عيل وطل بيَّتشبث... والدي وآخرين إىل الطابق األريضمسلحون آخرون إىل الطابق األول وأحرضوا أصعد رجال 
... ذةفاقتادوهم إىل الخارج، وكنا نشاهدهم عرب النا. ًنني ال أملك سالحا أحميك به منهم، فاذهب معهمإ: ه، فقلت لهأدعهم يأخذون

 ًكنا جميعا نرصخ،... ً، وأطلقوا مزيدا من الرصاص‘ِّتعالوا وجربوا بنادقكم" أحدهم يقول لآلخرين ُوسمعت... فتحوا النار عليهم
 ولكنه فارق الحياة عنـد لناه إىل املشفى،قن... ىل الخارج، فوجدنا أن الوحيد الذي بقي عىل قيد الحياة هو ابن أخي طالبإوهرعنا 
قـد غـادرت ل. نطو عىل وجـه الـرسعةويف اليوم نفسه غادرنا قرية الغ. يف جسده بعدة رصاصات ًمصابا  كل منهموكان. وصوله

، فلـن كـان ٍّ من إعطاء اسمي ورقم هاتفي أليَّانع لديمال ...  وتركت كل يشء خلفها–ً  شخصا130 حوايل -عائلة هالل بأكملها 
 ."أريد من العالم أجمع أن يعرف ما حدث. أصابني أسوأ مما يصيبني 

 
مليات القتل ِّإن هذه الحاالت الثالث وغريها من األدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية غري كافية ألن تقيم املنظمة ما إذا كانت ع

بيـد أن املنظمـة تـشري إىل أن هيئـات . ةيامليداني عىل أيدي جماعات املعارضة املسلحة بسبب الهوية الطائفية متفشية أو منهج

فعىل سبيل املثال، خلصت لجنة التحقيـق الدوليـة املـستقلة . أخرى لحقوق اإلنسان تحدثت عن ارتفاع وترية الهجمات الطائفية

ًزاع أصبح طائفيا عىل نحو متزايد، مع ـأن الن"، إىل نتيجة مفادها 2013شباط /رير الذي أصدرته يف فرباير سوريا يف التقبشأن

 49".ل سلوك األطراف إىل الراديكالية والعسكرة إىل حد كبريُّتحو

 

 )قوانني الحرب(ازدراء القانون اإلنساني الدويل 

ًجنودا أم أفرادا يف مليشيات مواليـة للحكومـة أو أفـرادا يف الـرشطة أو  سواء كانوا –إن قتل األرسى بشكل متعمد وبال محاكمة  ً ً

ُاملخابرات أو أشخاصا يشتبه يف أنهم  ً يعترب انتهاكا صارخا وخطريا للقانون اإلنساني –مع الحكومة " متعاونون"أو " مخربون"ً ً ً

ُاملعاملة القاسية وأفعال التعذيب التي ترتكب ضـد عمد وت وتعترب جرائم الحرب، من قبيل القتل امل50.الدويل ويشكل جريمة حرب

 51.األشخاص يف الحجز، قضايا ذات صلة خاصة بهذا التقرير املوجز

 

، ثمة نزاع مسلح غـري دويل بـني القـوات يف الوقت الراهن ففي سوريا. زاع املسلحـوينطبق القانون اإلنساني الدويل يف ظروف الن

 قواعد القـانون اإلنـساني الـدويل تنطبـق عـىل ولذا فإن. اعات املعارضة املسلحة املناوئة لهااملوالية للحكومة السورية وبني جم

 وتشمل الجماعات التي تنتمي إىل –زاع، بما فيها الجماعات املسلحة غري التابعة للدولة نـ لجميع أطراف الاألوضاع وتعترب ملزمة

 جميع الـذينوانني الحرب عىل القواعد واملبادئ التي تهدف إىل حماية وتشتمل ق. الجيش السوري الحر والجماعات غري التابعة له

 يف األرس، بمن فـيهم ون أو يقعون بجروح أو يستسلمونيصابالذين وهم املدنيون و:  بشكل فعال يف األعمال الحربيةونال يشارك

ُّ وتحد من الوسـائل واألسـاليب التـي ،نسانيوتحدد قوانني الحرب معايري السلوك اإل. ًأولئك الذين شاركوا سابقا يف أعمال حربية

 .ُتستخدم لخوض العمليات الحربية

 

وبموجب القانون الجنائي الدويل، يمكن تحميل األفراد، سواء كانوا مدنيني أو عسكريني، املسؤولية الجنائية عن انتهاكات معينـة 

مثل هـذه وقوع جماعات املسلحة السعي الدؤوب إىل منع ويتعني عىل قادة ال. للقانون اإلنساني الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان

 52.ة العسكريني واملسؤولني املدنيني عىل أفعال مرؤوسيهمويمكن محاسبة القاد. رائم وقمعهاالج
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 اتـالتوصي
 ماعات املعارضة املسلحة يف سورياالتوصيات املتعلقة بعمليات نقل األسلحة إىل ج

ماعات  تنظر يف توريد أسلحة إىل ججميع الدول التي منظمة العفو الدولية ُّتحثا التقرير املوجز، َّيف ضوء االنتهاكات املوثقة يف هذ

باألسـلحة لتلك الجماعات  عىل إجراء تقييم صارم ملخاطر حقوق اإلنسان التي ينطوي عليها تزويدها املعارضة املسلحة يف سوريا

وينبغـي . يع املقرتحات الخاصة بنقل األسلحة قبل إعطاء املوافقة عىل العمليـةًأوال، وإنشاء آلية مراقبة فعالة للنظر بعناية يف جم

ية املحتملة، وذلك يهدف إزالة أي خطـر حقيقـي مـن إمكانيـة ِّ تدابري قوية فيما يتعلق بالجهة املتلقتبنيأن تويص آلية املراقبة ب

كما ينبغي أن . حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدويلاألسلحة الرتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل لتلك إساءة استخدام 

ُتسمح هذه اآللية بوقف عملية النقل التي نالت املوافقة برسعة يف حالة ظهـور أدلـة عـىل أن األسـلحة تـستخدم أو ستـستخدم  ُ

 .نقلها أو تحويلها إىل أطراف ثالثةيتم الرتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان، أو 

م إىل الجهة املتلقية يف األسلحة والذخائر واملعدات التي ال تعترب عشوائية َّ اآللية عىل نظام لحرص السالح املقدكما ينبغي أن تشتمل

 .األلغام األرضية املضادة لألفراد أو القنابل العنقوديةبطبيعتها، من قبيل 

القانون اإلنساني  والوعي بحقوق اإلنسان و األسلحة باملعرفة العمليةالجهات التي تتلقىكما يجب أن يوضع نظام لضمان تزويد 

 عـن نون الجنائي الدويل يف حالة عجزهـا الجنائية بموجب القام املعايري ذات الصلة ومسؤوليتها باحرتاًأوال، كي تفهم التزاماتها

 .ذلك

 إىل كافة جماعات املعارضة املسلحة

جماعات املعارضة املسلحة يف سوريا، فـإن منظمـة العفـو ترتكبها  اإلنساني الدويل التي يف مواجهة االنتهاكات الفظيعة للقانون

 :الدولية تدعو كافة هذه الجماعات العاملة يف سوريا إىل ما ييل

ات القتـل امليـداني وغـري اإلدانة العلنية لجميع انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدويل، والسيما عملي 

 ومنع أعضائها من فها، والتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوق واحتجاز الرهائنالقانوني

 ارتكاب مثل تلك األفعال يف كل الظروف؛

 ُدفنوا فيها؛ الذين لقوا حتفهم، وكشف النقاب عن مالبسات وفاتهم واألماكن التي العائالت بمصري أبنائها، بمن فيهمإبالغ  

  عن احتجاز الرهائن؛ُّالدين أو العرق أو الرأي السيايس، والكفن جميع األشخاص املحتجزين بسبب اإلفراج الفوري ع 

 .ُطرد أي عضو يشتبه يف ضلوعه يف عمليات القتل امليداني وغريه من االنتهاكات من صفوفها 

 
 إىل جميع الحكومات

 :تدعو منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إىل ما ييل

لـواء الجـيش حقوق اإلنسان التي ترتكبها جماعات املعارضة املسلحة، ومن بينها تلـك املنـضوية تحـت شجب انتهاكات  

  وغريها؛السوري الحر

 التـي ًتي تشكل انتهاكا للقانون الدويلقبول املسؤولية املشرتكة عن التحقيق يف الجرائم ضد اإلنسانية وغريها من الجرائم ال 

 والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العامليـة عـىل تلـك ضاة مرتكبيها؛ا ومق يف العالمأو أي مكان آخرُارتكبت يف سوريا 

 إطار محاكمات عادلة بدون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛الجرائم أمام املحاكم الوطنية يف 

تـي الو يف سـورياُالتي ارتكبت  ، إنشاء فرق تحقيق ومقاضاة دولية مشرتكة للتحقيق يف الجرائموكجزء من هذه املسؤولية 

 إجـراءات املالحقـةبهدف تحسني فعالية التحقيق وتحسني فرص االعتقـال وتنـسيق وذلك ، ًتشكل انتهاكا للقانون الدويل

 .القضائية
 إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

 : مجلس األمن إىل العفو الدوليةمنظمةًوأخريا، تدعو 

ًلمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الـدويل، إحالة الوضع يف سوريا إىل املدعي العام ل 

 َّواعتبار هذا األمر مسألة عاجلة وملحة؛

مطالبة الحكومة السورية بالسماح للجنة التحقيق الدولية املستقلة واملنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان ووسائل  

 . بشكل عاجل وبال قيوداالعالم العاملية بدخول البالد
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 هوامشال

                                                 
ً الجيش السوري الحر عددا متنوعا من الجماعات اإلسالمية والجهادية، من قبيل جبهة النرصة تحت رايةجماعات املعارضة املسلحة غري املنضويةتضم   1 ً. 
ُ قبل أن يعلن أن الوضع يف سوريا تطور إىل نزاع مسلح ،2011تموز / يف يوليو، بحدود علم منظمة العفو الدولية،أول عملية قتل من هذا النوعوقعت   2

 .2012تموز /غري دويل يف أجزاء واسعة من البالد يف يوليو
من بني وثائق منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الحرب وغريها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عىل أيدي قوات الحكومة السورية والقوات   3

 :أنظر الرابط). MDE 24/029/2011: رقم الوثيقة(، 2011تموز /، يوليورعب يف تلكلخ: قمع يف سوريا:ارير التاليةاملوالية لها التق

en/2011/029/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http؛ 

 :، أنظر الرابط) 2011/035/24MDE: رقم الوثيقة(، 2011آب /اة يف الحجز وسط احتجاجات شعبية يف سوريا، أغسطسالوف:االعتقال املميت

en/2011/035/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http 

 MDE: رقم الوثيقة(، 2011ترشين األول /العنف واملضايقة ضد السوريني يف الخارج وعائالتهم يف الداخل، أكتوبر: الذراع الطويلة للمخابرات

 :، أنظر الرابط)25/057/2011

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/057/2011/en  

أنظر ): MDE 25/059/2011: رقم الوثيقة(، 2011ترشين األول /وبر، أكتالحكومة السورية تستهدف الجرحى والعاملني الصحيني: األزمة الصحية

 en/2011/059/24MDE/info/library/en/org.amnesty://http :الرابط

 :أنظر الرابط.  2012/016/24MDE: رقم الوثيقة، 2012آذار /، مارسالناجون من التعذيب يف سوريا يتحدثون": أريد أن أموت"

en/2012/016/24MDE/info/library/ne/org.amnesty.www://http 

 MDE: ، رقم الوثيقة2012حزيران /، يونيوعمليات القتل املتعمد وغريه من االنتهاكات عىل أيدي القوات املسلحة السورية: االنتقام املميت

 :، أنظر الرابط24/041/2012

en/2012/041/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http  

 :أنظر الرابط.  2012/061/24MDE: ، رقم الوثيقة2012آب /، سوريا، أغسطس املعارضة يف حلبالقضاء عىل: األقىصالقمع 

en/2012/061/24MDE/info/library/en/org.estyamn.www://http ،23؛2012آب / أغسطس 

 :أنظر الرابط.  2012/073/24MDE: ، رقم الوثيقة2012آب /، أغسطساملدنيون يتحملون أوزار املعركة من أجل السيطرة عىل حلب

en/2012/073/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http 

:  أنظر الرابطMDE 24/078/2012: ، رقم الوثيقة2012أيلول / سبتمرب19، ِّالهجمات العشوائية ترهب املدنيني وتهجرهم 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en 
التي تتألف من منشقني عن الجيش السوري ومتطوعني، تعمل يف أنحاء مختلفة من ،  املعارضة املسلحةجماعاتمن  ، إن لم تكن مئات،عرشاتهناك   4

تعمل بشكل مستقل إىل حد كبري عن تقيم روابط قوية معه، بل ويعمل العديد منها تحت راية الجيش السوري الحر، ولكنها يف الواقع ال . سوريا اليوم

 .منظمة العفو الدولية أنه ليس جميع أفراد جماعات املعارضة املسلحة يرتكبون انتهاكاتتعلم و. الجيش السوري الحر وعن بعضها بعضا
، ولكنها استبعدتها من هذا التقرير ىل أيدي جماعات املعارضة املسلحةالعفو الدولية عىل علم بالعديد من عمليات القتل امليداني املزعومة عمنظمة   5

بيد أن املنظمة ال تزال تسعى إىل جمع املزيد من املعلومات بشأن عمليات القتل هذه، وستثري أية .  ذات الصدقية التي جمعتهااملوجز بسبب عدم كفاية األدلة

ويف الوقت نفسه، فإن املنظمة تعلم أن بعض االنتهاكات الظاهرة ربما تشكل . بواعث قلق بهذا الشأن يف املستقبل يف حالة الحصول عىل معلومات كافية

 .ًال جنائية ارتكبها أفراد أو جماعات ممن يحملون السالح وليسوا مرتبطني باملعارضة املسلحةأفعا
ًنظرا لالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان، ومنها جرائم الحرب، التي تقع يف سوريا يوميا، فإن منظمة العفو الدولية تتوخى الحذر عند قيامها بجمع   6 ً

ض األشخاص ِّا أنها لم تذكر أسماء، ولم تعط معلومات أخرى يمكن أن تحدد هوية الذين أجرت مقابالت معهم، أو تعركم. املعلومات عن سوريا ونرشها

 .للخطر، حيثما أمكن ذلك
 .املعلومات مقدمة من منظمة سورية لحقوق اإلنسان  7
  videoId?mezzeh-attack-rebles/08/11/2012/video/com.reuters.uk://http=238996235 :ًأنظر مثال الرابط  8

 .ُذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن ما ال يقل عن ثالثة مدنيني قتلوا يف الهجومو
 :أنظر الرابط. 2012ترشين الثاني / نوفمرب1، قوات األمن يف إدلب ألفراد دانيجماعة مسلحة تنفذ عمليات قتل مي: سوريامنظمة العفو الدولية،   9

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-armed-group-carries-out-summary-killing-security-

forces-idlib-2012-11 
ملزيد من . 2012ترشين الثاني / نوفمرب2 املتحدة لحقوق اإلنسان روبرت كولفيل يف بحسب ما ذكر الناطق الرسمي بلسان املفوض السامي لألمم  10

:  عمليات اإلعدام بدون محاكمة، عىل الرابط–سوريا /جنيف: املعلومات، أنظر

http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/2012/11/geneva-syria-summary-executions 

za
ki

ra
to

un
a.

or
g



 - 14 -

                                                                                                                                                        
بني والح وعبدالله طبارة إثر مصادمات وقعت بني الجماعة التابعة للجيش السوري الحر التي كانت قد اختطفتهما َّحرر الجيش السوري يارا الص  11

َّوظل حسام عماد محتجزا لدى الجيش السوري الحر عقب الصدام، ولكنه فر يف اليوم التايل بالقفز عرب النافذة بحسب ما ورد.  النظاميالجيش السوري ً .

َّ يحيى قتل يف اليوم األول لالختطاف، مع أن روايات مقتله تنوعت، ولم تتم استعادة جثته أو العثور عليهاُوذكر أن حاتم أبو ُ. 
ًوتقدر نسبة العلويني والشيعة معا بنحو . ًعترب العلويون بوجه عام فرعا من الطائفة الشيعيةُي  12 إىل " علوي"ويعود اسم .  باملئة من سكان سوريا13ُ

 .للشيعةُالذي يعترب اإلمام األول و طالب، الخليفة الرابع بعد وفاة النبي محمد، اسم عيل بن أبي
 : الرابط عىلA/HRC/22/59: الوثيقة، رقم 2013شباط / فرباير5ًأنظر مثال تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة،   13

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf 
ُ، واعتقلت خمس مرات عىل أيدي 2011سبيل املثال، الكاتبة سمر يزبك من أصل علوي، ساندت املعارضة يف األيام األوىل الندالع االضطرابات يف عام عىل   14

 .كما أن منذر ماخوس، مبعوث املعارضة السورية يف فرنسا، هو من أصل علوي. السلطات السورية قبل أن تغادر البالد
وقد . اتهم لواء الرباء املواطنني اإليرانيني باالنتماء إىل فيلق الحرس الثوري اإليراني وبأنه موجود يف البالد لتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية  15

لسيدة زينب الواقع يف  هم حجاج كانوا يزورون مقام ا– وبعضهم من عنارص الحرس الثوري املتقاعدين –َّأرصت الحكومة اإليرانية عىل أن الرجال 

 .ضواحي دمشق
ً العدد من السجناء واملعتقلني فعال، ولكنها عىل علم بإطالق رساح أربع نساء ُقد أطلق رساح ذلكما إذا كان لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد   16

، رقم 2013كانون الثاني / يناير11يات من الحجز، السور" عرائس السالم"إطالق رساح : معلومات إضافية:  سوريا،أنظر. كجزء من صفقة تبادل

 en/2013/003/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http: ، أنظر الرابط 2013/003/24MDE: الوثيقة
 دعمه للرئيس السوري بشار ناألمني العام لحزب الله اللبناني حسن نرص الله عيش السوري الحر، واعتذار وتتضمن اعرتاف الحكومة اللبنانية بالج  17

ً أصدرت الجماعة بيانا طالبت فيه بإطالق رساح النساء 2013آذار / مارس1ويف .  سجني500األسد، وموافقة الحكومة السورية عىل إطالق رساح نحو 

 . مقابل إطالق رساح الرهائن اللبنانينياملعتقالت لدى الحكومة السورية
ت ااألنباء الواردة بشأن عمليات القتل عىل أيدي الجماع" أن 2013شباط / فرباير5رش يف ُوجدت لجنة التحقيق الدولية املستقلة يف تقريرها الذي ن  18

 وقد جاء]. 2013كانون الثاني / يناير15 إىل 2012تموز /ليو يو15من [ًاملسلحة املناهضة للحكومة قد ازدادت نسبيا خالل الفرتة الخاضعة للمراجعة 

 أنظر ،)61الفقرة ". (كما تحدث العديد ممن قابلناهم عن وقوع عمليات قتل يف درعا وحمص ودير الزور. معظم التقارير من محافظتي دمشق وحلب

 :الرابط

pdf.en_.5922.HRC.A/CoISyria/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://http 
ًزاع املسلح الداخيل الذي كان يف السابق محصورا يف حمص وحماة وإدلب، قد امتد ـ أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن الن2012تموز /يف يوليو  19

 . البالدمن أخرى إىل مناطق
 .2012كانون األول / ديسمرب1مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف لبنان يف   20
. 2012كانون الثاني /، والتي أعلنت عن تشكيلها يف أواخر يناير"جبهة النرصة ألهل الشام من مجاهدي الشام يف ساحات الجهاد": اسمها الكامل هو  21

 .لجيش السوري الحرتحت إمرة ا وهي ليست منضوية
آذار / مارس13آخر زيارة للموقع يف ، rh9n-jbht/details/org.archive://http-13-19 :يمكن االطالع عىل بيان جبهة النرصة عىل الرابط  22

2013. 
 :أنظر الرابط. 2012ترشين األول / أكتوبر15كما صدر يف بيان لجبهة النرصة يف   23

http://archive.org/stream/JN.123/JN_press121#page/n0/mode/1up ، 2013آذار / مارس13 آخر زيارة للموقع يف. 
 :أنظر الرابط. 2013شباط / فرباير15 تلك التي صدرت يف ومنهاشباط، / جبهة النرصة يف فربايرهانات التي أصدرتامن قبيل البي  24

http://www.hamafree.com/index.php?name=news&op=view&id=4147 
مع ): "63الفقرة  (2013شباط / فرباير5يف الصادر الجمهورية العربية السورية يف تقريرها بشأن لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة  ذكرت  25

ً املناهضة للحكومة إىل الهياكل االجتماعية القديمة، التي غالبا ما تستند إىل التفكك الذي حدث يف مناطق معينة من البالد، عادت الجماعات املسلحة

ًووفقا للتوصيف الذي تلقيناه، فإن هذه اآلليات ال تفي باملعايري القضائية الدولية املحددة يف القانون اإلنساني . املؤسسات الدينية، بهدف ملء الفراغ

 ."اإلعدام بدون اتباع العملية الواجبة يعترب جريمة حربعمليات ذ إن إصدار أحكام باإلعدام أو تنفي. الدويل
 .2013آذار / مارس11مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   26
 .2013آذار / مارس1مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   27
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: أنظر الرابط. 2013آذار / مارس10؛ آخر زيارة يف 2012كانون األول / ديسمرب9ُفيلم فيديو نرش عىل يوتيوب يف   28

http://www.youtube.com/watch?v=dE7luGRe9Ag&feature=youtu.be&bpctr=1362921340 
 .2013كانون الثاني / يناير3مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف لبنان يف   29
، عقب خسارة "يااكفر ع"السلطانية يف حمص، بالقرب من نقطة تفتيش يف حمص تدعى  جوبر وءدة تموضع ألوية الجيش السوري الحر يف أحيااإع  30

 .2012آذار /حي بابا عمرو يف حمص لصالح الجيش السوري يف مطلع مارس
 .2012ترشين الثاني / نوفمرب30مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف لبنان يف   31
 http://www.youtube.com/watch?v=g-cdUyWjOlU : الرابط، أنظر2013آذار / مارس12آخر زيارة للموقع يف   32
آذار / مارس3آذار و / مارس2شباط و / فرباير28كانون الثاني و / يناير3ً وجاهة وبالهاتف يف يف لبنان مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية  33

2013. 
 .2013ذار آ/ مارس10مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   34
 .2013شباط / فرباير28مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   35
 .2013آذار / مارس3مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   36
 .2013آذار / مارس2فيلم فيديو شاهدته منظمة العفو الدولية يف   37
 .2013آذار / مارس2يف لبنان يف مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية   38
 .2012كانون األول / ديسمرب26مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف لبنان يف   39
آذار / مارس13آخر زيارة يف ، t?php.showthread/vb/com.ansar-as.www://http=67569 :أنظر الرابط. بيان جبهة النرصة بشأن مقتله  40

2013. 
 https://www.facebook.com/HomsumAlhnaien/posts/427894347272723: أنظر الرابط  41
 .صالح قول ذلك ملنظمة العفو الدوليةالكررت يارا   42
حزيران / يونيو27، ً تقرير األمم املتحدة أن العنف يزداد سوءايف وقت يجدإدانة الهجوم عىل محطة التلفزة، : سورياأنظر منظمة العفو الدولية،   43

 :أنظر الرابط. 2012

-06-2012-worsening-violence-finds-report-un-condemned-station-tv-attack-syria/news/en/org.amnesty.www://http

27 
أفراد هذه الجماعات ال أن تعلم أو الرئيس بشار األسد، مع أن منظمة العفو الدولية /رى قوات املعارضة أن هذه الجماعات تدعم الحكومة وًعادة ما ت  44

 .ًيحملون جميعا مثل هذه اآلراء
عارضة، وهو خالد الدندل من األمثلة عىل ازدياد التوترات يف حمص ذلك االعتداء عىل عائلة شيعية يف حي البياضة أثناء تشييع جنازة أحد مقاتيل امل  45

زل قريب ـزله يف البياضة بمهاجمة منـمن منعون الغاضبون بالقرب ِّوقام املشي. تموز يف حي الخالدية بحمص/ يوليو11ُكان قد قتل يف العفنان، الذي 

كرسوا وزل ـوقد اختبأت العائلة يف إحدى الغرف، وقفز أقرباؤهم إىل سطح املن. ً امرأة وطفال14يعود إىل عائلة شيعية، يف الوقت الذي كان يتواجد فيه 

 ملنظمة العفو هموقال رجل من. أحد األقرباءً وغادرت تلك العائلة حي البياضة يف اليوم نفسه وفقا ملا قاله .زل جريانهمـ منعربنافذة لتمكينهم من الفرار ال

 .الدولية إن عائلته وبضع عائالت شيعية أخرى غادرت البياضة عقب ذلك الهجوم
 .2013آذار / مارس3مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   46
 .2013آذار / مارس1ف أجرتها منظمة العفو الدولية يف مقابلة بالهات  47
 .2013آذار / مارس2مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   48
ِّ الجمهورية العربية السورية الذي قدبشأنتقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة   49  5م إىل مجلس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعرشين يف ُ

 .2013شباط /ايرفرب
تعترب إن االنتهاكات الخطرية التفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول لالتفاقيات ومعظم االنتهاكات الجسيمة األخرى للقانون اإلنساني الدويل،   50

 .تعريفات لبعض هذه الجرائم) نظام روما(ويتضمن نظام روما األسايس للمحكمة الجائية الدولية  .جرائم حرب
 ).ط) (ج (8(2)نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية   51

za
ki

ra
to

un
a.

or
g



 - 16 -

                                                                                                                                                        
قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا الربوتوكول ال يعفي رؤساءه من املسؤولية الجنائية أو " من الربوتوكول األول عىل أن 86 (2)تنص املادة   52

 تتيح لهم يف تلك الظروف أن يخلصوا إىل نتيجة مفادها أنه كان يرتكب، أو يف سبيله الرتكاب التأديبية، حسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات

 ."مثل هذا االنتهاك، ولم يتخذوا كل ما يف وسعهم من إجراءات مستطاعة ملنع أو قمع هذا االنتهاك
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