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األربعاء 28 تشرين الثاين 2018

هيئة حترير الشام هي غالباً من اغتالت 
رائد الفارس ومحود جنيد يف مدينة كفر نبل
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احملتوى 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: نبذة عن حياة الناشط البارز رائد الفارس
اثلثاً: حماوالت اغتياله واعتقاله

رابعاً: التحقيقات األولية ُتشري غالباً إىل تورط هيئة حترير الشام يف عملية اغتيال الناشط رائد الفارس وزميله محود جنيد
خامساً: التوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
اســتبقت هيئــة حتريــر الشــام )املكونــة بشــكل أساســي مــن جبهــة النصــرة فــرع القاعــدة يف ســوراي( االتفــاق الرتكــي الروســي الــذي 
دخــل حيِّــز التَّنفيــذ يف 17/ أيلــول بعمليــات اقتحــام عــدة قــرى واعتقــال عشــرات األشــخاص مــن بينهــم انشــطون حمليــون وعمــال 
إغاثــة وخطبــاء مســاجد؛ هبــدف كســب أكــر قــدر ممكــن مــن الشــرعية املبنيــة علــى اإلرهــاب والتخويــف، األمــر الــذي ســاهم يف 
خلــق جــوٍّ مــن الرعــب وزعزعــة حالــة األمــن الــي كان اجملتمــع يف هــذه املناطــق أبمــسِّ احلاجــة إليهــا مــن أجــل أتمــن العديــد مــن 
احتياجاتــه األساســية، وترميــم بعــض الدَّمــار الــذي حلــق ابملبــاين واملنشــآت، وقدحتدثنــا يف تقريــر ســابق عــن اســتغالل هيئــة حتريــر 

الشــام التفــاق خفــض التصعيــد وتصعيــد انتهاكاهتــا واســتعرضنا فيــه أبــرز هــذه االنتهــاكات.
 

وكان اجملتمع الســوري أيمل أن ُتســاهم اهلدنة يف التخلص النهائي من التنظيمات املتطرفة ويف مقدمتها هيئة حترير الشــام وحراس 
الديــن، وهــذا حباجــة دعــم كبــري للفصائــل املعتدلــة وللمجالــس والشــرطة احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين، لكــن بــدالً مــن أن تتمــدَّد 
القــوى املدنيــة واملعتدلــة علــى حســاب هيئــة حتريــر الشــام حصــل العكــس متامــاً، ويعــود ذلــك إىل عــدم وصــول مســاعدات كافيــة 
للمجتمــع احمللــي يف الشــمال الســوري مُتكِّنــه مــن مواجهــة نفــوذ وقــوة هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة، ذلــك نظــراً لغيــاب أيــة اســرتاتيجية 

للــدول الصديقــة للشــعب الســوري، الــي تُعلــن علــى حنــو مســتمر عــن رغبتهــا يف مكافحــة التنظيمــات املتطرفــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وبعيــداً عــن فكــرة وجــود اخــرتاق للتَّنظيمــات املتطرفــة مــن قبــل أنظمــة وخمابــرات دول أخــرى، فــإنَّ مــا يهمنــا أنَّ هنــاك هــدف 
مشــرتك أساســي جيتمــع عليــه النظــام الســوري، وهــذه التنظيمــات اإلرهابيــة بشــكل واضــح أال وهــو القضــاء علــى احلركــة املدنيــة 
املطالبــة ابلدميقراطيــة، ألنَّ هــذه احلركــة بكافــة رموزهــا ُتشــكِّل خطــراً وجــودايً علــى شــرعية كل منهمــا، كمــا أنَّ اجملتمــع الســوري 
عدمــا يكــون بعيــداً عــن أتثــري إرهــاب األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري والتنظيمــات املتطرفــة ســوف ينحــاز إىل هــذه احلركــة 

املدنيــة اجملتمعيــة.

ــق يف عمليــة اغتيــال الناشــط رائــد الفــارس وزميلــه محــود جنيــد، حيــث مل نتمكــن مــن زايرة موقــع  يف هــذا التقريــر حنــاول أن حُنقِّ
احلادثــة بعــد وقــوع اجلرميــة، بــل اعتمــدان بشــكل أساســي علــى مجــع وحتليــل األدلــة واملعلومــات عــر شــهود وبشــكل أساســي مــن 
الشــخص الوحيــد الناجــي مــن عمليــة االغتيــال، الــذي كان يف املقعــد اخللفــي للســيارة، مجعنــا صــوراً للســيارة بعــد اســتهدافها، 
وللمــكان، وخريطــة لســري الســيارة الــي كان يقودهــا رائــد الفــارس، ونعــرض يف هــذا التقريــر 3 شــهادات، وتوصَّلنــا إىل أنَّ مــا لدينــا 

حــى اآلن يدفعنــا لالعتقــاد أنَّ هيئــة حتريــر الشــام هــي غالبــاً مــن قامــت بعمليــة االغتيــال اإلرهابيــة.

اثنياً: نبذة عن حياة الناشط البارز رائد الفارس:
تُعــدُّ مدينــة كفــر نبــل إحــدى املــدن الكــرى يف جنــوب حمافظــة إدلــب، الــي شــاركت يف احلــراك الشــعيب الســوري حنــو الدميقراطيــة 
منــذ بداايتــه األوىل يف آذار/2011، وقــد ظلَّــت حتــت ســيطرة قــوات النظــام الســوري حــى آب/ 2012 حــن متكنَّــت فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة مــن الســيطرة عليهــا، وقــد بقــي وجــود جبهــة النصــرة حمــدوداً جــداً يف املدينــة حــى تشــرين الثــاين/ 2014، 
حيــث متكنَّــت مــن بســط ســيطرهتا بقــوة علــى حســاب الفصائــل يف املعارضــة املســلحة. وقــد عــاىن أهــايل املدينــة يف األشــهر 
اخلمســة األخــرية مــن ممارســات عنيفــة وتضييــق مــن قبــل عناصــر هيئــة حتريــر الشــام، جتسَّــدت يف عمليــات االعتقــال، والتعذيــب، 
واإلخفــاء القســري، كمــا ســجَّلنا يف تقاريــر االعتقــال الشــهرية الــي نصدرهــا، وكل مــن مل تتمكَّــن مــن قمعــه ابإلرهــاب والتخويــف 
عمــدت إىل توجيــه رســائل هتديــد مبطنــة لــه ابالعتقــال أو اخلطــف أو التَّصفيــة عــر عمليــات قتــل وهــذا مــا يبــدو أنــه حصــل مــع 

رائــد الفــارس. 
رائــد حممــود الفــارس، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن 
مواليد 1972، درس يف كلية الطب البشري يف جامعة حلب وأمتَّ السنة األوىل فيها 
فقــط، وتــرك الدراســة الحقــاً وعمــل يف مكتــب لتســيري املعامــالت ليؤمــن دخــاًل شــهرايً 
لــه وألســرته، وظــلَّ علــى هــذه احلالــة حــى انــدالع احلــراك الشــعيب املطالــب ابلتغيــري 

الدميقراطــي، وهــو متــزوج ولديــه ثالثــة أبنــاء.

رائد الفارس

https://drive.google.com/file/d/1U0kVVdiDkbFLy1JOWP0DTRTbRv4EcRYo/view
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عمــل رائــد يف بــداايت احلــراك الشــعيب مــع عــدد مــن النشــطاء اآلخريــن علــى فكــرة وتنفيــذ كتابــة شــعارات مناهضــة للنظــام الســوري 
علــى اجلــدران، كمــا ســاهَم يف تنظيــم أول مظاهــرة خرجــت يف مدينــة كفــر نبــل بعــد صــالة اجلمعــة يــوم 1/ نيســان/ 2011، 

وهــذا مــا عرَّضــه بشــكل مبكــر للمالحقــة األمنيــة مــن قبــل النظــام الســوري الــذي اقتحــم منزلــه غــرَي مــرة.

كان رائــد الفــارس مــن أوائــل مــن قــام بكتابــة اســم املدينــة الــي تُقــام فيهــا املظاهــرة واتريــخ ذلــك اليــوم علــى مجيــع الالفتــات الــي 
ترفــع يف املظاهــرات، وكان مــن أبــرز مــا اشــتهر بــه رســم اللوحــات، حيــث أطلــق مــع الرســام “أمحــد جــالل” فكــرة رســم لوحــات 
الكاريكاتــري ومحلهــا يف املظاهــرات، وكان حمتــوى هــذه اللوحــات اإلبداعيــة وطريقــة رمسهــا واســتمراريتها األســبوعية األســباب 
الرئيســة الــي جعلــت اجملتمــع الســوري ينتظرهــا بفــارغ الصــر كل مجعــة، حــى أصبحــت تقليــداً ورمــزاً أساســياً مــن رمــوز احلــراك 

الشــعيب حنــو احلريــة.

يف عــام 2012 أســسَّ “راديــو فريــش”، الــذي يُعــدُّ أول إذاعــة يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، 
وأنشــأ الحقــاً موقعــاً إلكرتونيــاً خاصــاً ابإلذاعــة، ومــن مثّ أســس “احتــاد املكاتــب الثوريــة– URB”، الــذي يضــمُّ العديــد مــن 
املشــاريع اإلعالميــة واخلدميــة مثــل: راديــو فريــش، وجملــة املنطــرة، ومركــز مــزااي النســائي، ومكتــب الطفــل، ومكتــب املــرأة، ومكتــب 
العمالــة، ومحلــة عيــش وغريهــا. كمــا أسَّــس يف عــام 2014 منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة، وقــام إبدارة هــذه املنظمــة احملامــي 
ايســر الســليم مث انتقلــت إدارهتــا الحقــاً إىل أحــد احملامــن، وُنشــري إىل أن احملامــي ايســر الســليم ال يــزال معتقــاًل يف ســجن هيئــة 

حتريــر الشــام حــى كتابــة هــذا التقريــر.

اثلثاً: حماوالت اغتياله واعتقاله:
نشــاطات رائــد الفــارس وإدارتــه ومســامهته يف عــدة مشــاريع مدنيَّــة وتوعويــة، إضافــة إىل مطالبتــه ابحلريــة والدميقراطيــة، وانتقــاده 
املتكــرر لالســتبداد والتَّنظيمــات املتطرفــة جعلــت منــه هدفــاً اســرتاتيجياً هلــذه احلــركات اإلرهابيــة، كمــا عرَّضــه ذلــك العتقــاالت 
وهتديــدات عــدة، وقــد أخــران عــدة أشــخاص مقربــن مــن رائــد ونتحفَّــظ علــى ذكــر أمسائهــم خوفــاً مــن انتقــام هيئــة حتريــر الشــام 

منهــم، أخــروان أنَّ رائــد قــد تلقــى عــدة هتديــدات بقتلــه مــن قبــل مســؤولن وأمنيــن يف هيئــة حتريــر الشــام. 
وكان رائــد قــد تعــرض حملاولــة اغتيــال فجــر يــوم األربعــاء 29/ كانــون الثــاين/ 2014 حيــُث قــام أشــخاص ملثمــون مل حتــدد 
ــدر وحــدوث نزيــف حــاد لكنَّــه  هويتهــم، إبطــالق النــار عليــه بشــكل مباشــر؛ مــا تســبَّب يف إصابتــه بثــالث رصاصــات يف الصَّ

جنــا مــن املــوت.
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اإلثنــن 29/ كانــون األول/ 2014 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة جلبهــة النصــرة ابعتقــال رائــد الفــارس وزميلــه محــود اجلنيــد أثنــاء 
عودهتمــا مــن مدينــة ســراقب إىل مدينــة كفــر نبــل، بتهمــة طباعــة مناشــري ضــدَّ هيئــة حتريــر الشــام والفصائــل اإلســالمية، مث أفرجــت 

عنهما الحقاً يف 31/ كانون األول/ 2014.

األحــد 10/ كانــون الثــاين/ 2016 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم جبهــة النصــرة ابعتقالــه مــن مكتــب راديــو فريــش يف 
مدينــة كفــر نبــل، مــع الناشــط اإلعالمــي هــادي العبــد هللا، إثــَر مدامهــة املكتــب ومصــادرة حمتوايتــه، وأفرجــت عنهمــا يف اليــوم ذاتــه 

علــى خلفيــة اتفــاق وقَّعــه الناشــط هــادي العبــد هللا معهــم، وبــدون شــك مت ذلــك حتــت اإلجبــار والتهديــد.

يــوم الســبت 17/ كانــون الثــاين/ 2015 اقتحــم عــدة أفــراد ملثمــون اتبعــون جلبهــة النصــرة مكتــب احتــاد اجملالــس الثوريــة ومقــر 
راديــو فريــش، وقامــوا ابالعتــداء علــى الناشــط اإلعالمــي هــادي العبــد هللا، قبــل أن تتدخــل جهــات حمليــة لتوقــف عمليــة االعتــداء.

رفــض رائــد الفــارس فكــرة اخلــروج مــن بلدتــه وتركهــا وأهلهــا فريســة للتنظيمــات املتشــددة، وقــد ارتفعــت ســوية التهديــدات 
والضغوطات الي تعرض هلا مؤخراً وبشــكل خاص بعد اعتقال هيئة حترير الشــام احملامي ايســر الســليم يوم األحد 21/ أيلول/ 

ــل البقــاء علــى الرغــم مــن التهديــد الكبــري علــى حياتــه. 2018، لكنــه فضَّ

رابعــاً: التحقيقــات األوليــة ُتشــُر غالبــاً إىل تــورط هيئــة حتريــر الشــام يف عمليــة اغتيــال الناشــط رائــد الفــارس 
وزميلــه محــود جنيــد:

اجلمعــة 23/ تشــرين الثــاين/ 2018، قرابــة الســاعة 12:00 بتوقيــت دمشــق/ GMT 10:00، وبينمــا كان النــاس يــؤدون 
صــالة اجلمعــة، خــرج الناشــط رائــد الفــارس بســيارته برفقــة زميليــه محــود جنيــد وعلــي الدنــدوش مــن مكتــب احتــاد املكاتــب الثوريــة 
ابجتــاه منطقــة الســوق، متجهــن إىل منــزل أحــد أقــرابء رائــد، وكان رائــد يقــود الســيارة واســتخدم طرقــاً فرعيــة غــري مباشــرة )اعتــاد 
رائــد يف اآلونــة األخــرية تغيــري الطريــق املألوفــة الــي كان يســلكها خلشــيته مــن املالحقــة(، وعلــى بعــد قرابــة 600م غــرب املكتــب 
قابلتــه ســيارة مــن نــوع “فــان” رماديــة اللــون، وضــع أصحاهبــا تظليــل أســود علــى زجاجهــا، حيــث قامــت مبالحقتــه ملســافة تقــارب 
400م،  وعندمــا أوقــف رائــد ســيارته أمــام املنــزل املقصــود، توقفَّــت ســيارة الفــان الــي كانــت تالحقهــم مبحــاذاة ســيارة رائــد مــن 
جهــة اليمــن وهــي جهــة الســائق، وكان رائــد هــو مــن يقــود الســيارة، ومحــود جيلــس يف الكرســي اجملــاور، وصديقهــم علــي جيلــس 
يف الكرســي اخللفــي، أخــرج أحــد املســلحن بندقيــة رشاشــة مــن الزجــاج األمامــي لســيارة الفــان، وقــام مســلحان اثنــان آخــران 

https://drive.google.com/file/d/1gnfs1quyoKGXkEMl98HjrIzBkspM7jUu/view
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بفتــح البــاب اخللفــي للفــان ومعهمــا أســلحتهما الرشاشــة كذلــك، وأطلــق الثالثــة النــار بشــكل متزامــن وكثيــف علــى ســيارة رائــد، 
فأصابــت قرابــة 10 رصاصــات الســيارة مــن جهــة ابب الســائق، واخرتقــت 7 منهــا هيــكل الســيارة بينمــا اخرتقــت البقيــة الزجــاج 

وحطَّمتــه؛ مــا ُيشــري إىل أنَّ اهلــدف هــو الرتكيــز علــى قتــل الســائق أال وهــو رائــد. 
ــع أهــايل املدينــة علــى صــوت إطــالق الرصــاص، وحاولــوا إســعاف  انســحب املســلحون علــى الفــور عقــب تنفيــذ العمليــة، وجتمَّ

املصابــن رائــد ومحــود، أمــا علــي فهــو مل ُيَصــب أبذى؛ نظــراً الختبائــه بــن الكراســي اخللفيــة للســيارة.

فارَق محود احلياة يف طريقه إىل املشفى يف حن لفَظ رائد أنفاسه األخرية عقب وصوله إىل مشفى أورينت بدقائق عدة.

https://drive.google.com/file/d/17GnySN6ZFntafjYwmDMYvOBT5TPM9zjy/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1itkKemFHDloCcn2MCQF-JCHA95l3ijDg/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1MFfwyzkCC-QuM7sU2Sv-o1Bo03huqdP5/view?usp=drive_open
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محــود جنيــد، انشــط إعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل إبدلــب، أحــد كــوادر راديــو 
فريــش، مــن مواليــد عــام 1980، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال بينهــم طفلــة مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، عمــل مصــوراً للمظاهــرات مــع رائــد الفــارس وصــور العديــد مــن 
الصــور والفيديوهــات الــي توثـِّـق قصــف النظــام الســوري علــى مدينــة كفــر نبــل، كمــا قــام 

بتصويــر عــدد مــن التقاريــر لصــاحل راديــو فريــش، وكان يرافــق رائــد بشــكل دائــم.

ــذ املخططــون لعمليــة االغتيــال أثنــاء وجــود معظــم األهــايل يف املســاجد ألداء صــالة اجلمعــة، األمــر الــذي ســهَّل عليهــم  لقــد نفَّ
التَّحــرك يف املدينــة وإمتــام عمليتهــم اإلرهابيــة واخلــروج مــن املدينــة دون إمكانيــة الوصــول إىل مزيــد مــن التَّفاصيــل عــن هويتهــم 
ــد لنــا بعــض أهــايل املدينــة أنَّ الســيارة الــي كان يســتقلها القتلــة توجهــت شــرقاً أواًل، ومــن مث ابجتــاه وســط املدينــة  وأشــكاهلم، أكَّ
وفُِقــد أثرهــا بعــد ذلــك. وهنــا نشــري إىل أنَّ هيئــة حتريــر الشــام تضــع حواجــز هلــا علــى املخــارج الشــمالية والغربيــة للمدينــة يف حــن 

ال يوجــد حواجــز هلــا علــى املخــارج الشــرقية واجلنوبيــة.
إنَّ هيئــة حتريــر الشــام هــي اجلهــة املســيطرة بشــكل شــبه كامــل علــى املدينــة وابلتــايل فهــي تتحمــل مســؤولية محايــة أهلهــا أواًل، كمــا 
أهنــا مل تقــم أبيــة عمليــة تنديــد أو حتقيــق أو اكــرتاث حبادثــة االغتيــال اإلرهابيــة الــي هــزَّت املدينــة وقتلــت أحــد أهــم أبنائهــا علــى 
اإلطــالق، كمــا يُعــرف عــن التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة اتباعهــا مثــل هكــذا أمنــاط مــن عمليــات القتــل واالغتيــال، وكانــت 
قــد قامــت حبــلِّ الشــرطة احملليــة، وأصبــح عناصرهــا هــم الوحيــدون املســؤولون عــن الشــرطة واألمــن، إضافــة إىل كل ذلــك فــإنَّ هنــاك 
مصلحــة مباشــرة لــدى هيئــة حتريــر الشــام يف التَّخلــص مــن شــخص لــه رمزيــة وشــرعية تفــوق شــرعيتها، ويســتطيع أن يؤثـِّـر يف أبنــاء 
منطقته بشــكل كبري ومناهض ملشــروعها املتطرف بشــكل واضح، وحى اآلن ومن خالل حديثنا مع عدد كبري من األهايل ومع 
الناجي علي وما مت سوقه من معلومات إىل اآلن فإن هيئة حترير الشام هي على األغلب اجلهة الي قامت ابغتيال رائد ومحود.

تشييع جثماين رائد الفارس ومحود جنيد عقب اغتياهلما من قبل مسلحن جمهولن يف مدينة كفر نبل/ إدلب 23/ 11/ 2018

محود جنيد

https://drive.google.com/file/d/1rAztxrnwco_qdg2tla9RBfPrRQCoKoY2/view
https://drive.google.com/file/d/1rYVYSl2p3lv-4RAeV9_V3MrRD4MaGiHQ/view
https://drive.google.com/file/d/1LIbsu6ua-94NkWwFQA2T_6ymm--0QBNk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط علــي دنــدوش1، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل، الــذي جنــا مــن عمليــة 
بشــهادته: االغتيــال وأخــران 

“كنــت يف ذلــك اليــوم انئمــاً يف املكتــب، وأيقظــي رائــد وطلــب مــي أن أرتــدي مالبســي لنخــرج يف مهمــة، وبعــد ابتعــادان 
عــن املكتــب مســافة 100م تقريبــاً شــاهد محــود رمحــه هللا ســيارة فــان مفيمــة عنــد مفــرق قريــب مــن املكتــب لكــن مل نتمكــن 
مــن معرفــة مــن بداخلهــا، اتبعنــا مســران يف طريــق فرعــي متجهــن إىل منــزل أحــد أقــرابء رائــد، وبعــد أن قطعنــا مســافة 1 

كــم تقريبــاً ُعــدان فالتقينــا بســيارة الفــان، اتبعنــا ســران ودخلنــا يف أحــد املفــارق وتوقــف رائــد أمــام منــزل أحــد أقرابئــه.
ــان  ــة ختــرج مــن الســيارة ويفتــح ابهبــا اجلانــي ويظهــر اثن ــا صــوت فرامــل قــوي فالتفــت إىل اخللــف وإذ ببنــادق حربي مسعن
جاثيــان علــى ركبهــم ويوجهــان ســالحهم ابجتاهنــا ليبــدأ إطــالق النــار املكثــف حنــوان “ أضــاف علــي أنــه كان يف املقعــد اخللفــي 
وأنــه اســتلقى مباشــرة بــن الكراســي؛ مــا جعــل املســلحن يعتقــدون أنــه مــات: “أصيــب رائــد ومحــود بعــدة رصاصــات وهنــاك 
ــه رصاصــات مباشــرة هلمــا مث الذوا ابلفــرار. قمــت علــى الفــور ألجــد محــود قــد وقــع أرضــاً بينمــا  مــن نــزل مــن الفــان ووجَّ
كان حيــاول اخلــروج مــن الســيارة. جتمَّــع النــاس وقامــوا إبســعافهم علــى الفــور لكــن محــود فــارق احليــاة بينمــا كانــوا يف الطريــق 
ــن مــن معرفــة اجلهــة  ــد علــي أنــه مل يتمكَّ ووصــل رائــد إىل املشــفى يف وضــع حــرج وفــارق احليــاة بعــد دقائــق مــن وصولــه” أكَّ

الــي قتلتهمــا ومل يتعــرف علــى أي شــخص مــن القتلــة.
قــال علــي: “منــذ شــهرين وبعــد اعتقــال احملامــي ايســر الســليم بتنــا ننــام يف أماكــن متعــددة ونتخفــى قــدر املســتطاع احــرازاً 
مــن أن يتــم اســتهدافنا. كان رائــد موقنــاً أن هيئــة حتريــر الشــام لــن تعتقلــه بــل ســيقتلونه، وكانــت تصلــه هتديــدات شــبه يوميــة 

عــر اتصــاالت مــن أرقــام جمهولــة هتــدده ابلقتــل”.

أخــران حممــود الفــارس2، جنــل رائــد، أنــه بعــد صــالة اجلمعــة مباشــرة وبينمــا كان يف املنــزل مســع صــوت إطــالق انر قريــب فخــرج 
علــى الفــور ليتبــن مــا حصــل وأفــادان ابلتــايل: “كان موقــع إطــالق الرصــاص علــى بعــد حنــو 400م مــن منزلنــا، ولــدى وصــويل 
إىل هنــاك علمــت أن والــدي تعــرض لعمليــة اغتيــال وأنــه مت نقلــه مــع رفاقــه إىل املشــفى” اتبــع حممــود “أخــرين مــن شــهدوا 
الواقعــة أن ســيارة فــان كانــت تالحــق ســيارة والــدي ولــدى توقفــه ابشــروا إطــالق النــار علــى الســيارة مباشــرة وفتــح ابب 
الســيارة ليطلق مســلحن اثنن النار عليهم؛ ما أدى الستشــهاد أيب وزميله” أضاف حممود أنَّ والده تلقى هتديدات عديدة 
ابلقتــل مــن هيئــة حتريــر الشــام وآخرهــا قبــل أســبوع، لكنــه مل يهتــم للموضــوع كعادتــه فقــد كان موقنــاً أن هنايتــه القتــل: “مل يكــن 

لوالــدي خصــوم غــر النظــام وأتباعــه”.

1  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 24/ تشرين الثاين/ 2018

2  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 25/ تشرين الثاين/ 2018
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أفادان الناشط بالل بيوش3  وهو من أبناء مدينة كفر نبل بشهادته:
“قرابــة الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف قبــل الظهــر، كان رائــد ورفيَقيــه يف مكتــب احتــاد املكاتــب الثوريــة، وخرجــوا مــن 
املكتــب ابجتــاه الســوق، يف حــارة العزيزيــة، تالقــى رائــد مــع ســيارة فــان كانــت تتبعهــم وتُقــلُّ مســلحن ومــن مث تبعتــه إىل 
مدخــل حــارة وهنــاك قــام مــن يف الســيارة إبطــالق النــار علــى ســيارة رائــد، مث نــزل مســلحان مــن الفــان وأطلقــا الرصــاص 
عليــه وعلــى محــود بشــكل مباشــر” أضــاف بــالل: “أان مسعــت إطــالق النــار وخرجــت مــن املنــزل فــوراً ولــدى وصــويل إىل 
منطقــة دوار كفــر نبــل، علمــت إبصابتهمــا فتوجهــت مباشــرة إىل املشــفى كان محــود قــد تــويف، بينمــا كان رائــد يف غرفــة 
ــد  ــاك مخــس طلقــات أصابــت رائ ــد قــد تــويف، وأن هن ــق وأخــران أن رائ العمليــات، لكــن خــرج الطبيــب بعــد مخــس دقائ

وثــالث طلقــات أصابــت محــود، انتظــران بعــض الوقــت حــى مت خترجيهــم مــن املشــفى ونقلنــا جثامينهــم إىل منازهلــم”.

خامساً: التوصيات:
الوالايت املتحدة األمريكية وتركيا والدول الغربية:

• دعــم اجملتمــع احمللــي عــر اجملالــس احملليــة والشــرطة احملليــة ومنظمــات جمتمــع مــدين وفصائــل حمليــة مــن أجــل املســامهة يف تفكيــك 
وإزالــة هيئــة حتريــر الشــام.

• االســتفادة العاجلــة مــن فرصــة وجــود هتدئــة ومســاعدة اجملتمــع احمللــي يف إدلــب والشــمال الســوري يف التخلــص مــن التنظيمــات 
املتطرفة بشكل هنائي. 

السيارة الي كان يستقلُّها رائد الفارس عند اغتياله من قبل مسلحن جمهولن يف مدينة كفر نبل/ إدلب يف 23/ 11/ 2018

3  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 23/ تشرين الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1jfV_2FyGB6UDReBTuy66MivyLgrHZM0S/view
https://drive.google.com/file/d/1hK3RMwFu8wU-yyghThD-1ISeHMFPgKqw/view
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إىل اجملتمع الدويل والدول املؤثرة:
• الدَّعــم املــايل واللوجســي للمجالــس احملليــة الفاعلــة الــي تعيــش حالــة صــراع معلــن أو خفــي مــع هيئــة حتريــر الشــام، الــي تســعى 

إىل اهليمنــة عليهــا أو تفتيتهــا.
• دعــم منظمــات اجملتمــع املــدين احليويــة يف مناطــق الشــمال الســوري، الــي تقــف يف وجــه التَّنظيمــات املتطرفــة عــر نشــر الوعــي 

وتقــدمي اخلدمــات.
• تعيــش التنظيمــات املتشــددة علــى احلــروب والنزاعــات لذلــك ال بُــدَّ مــن تســريع عمليــة االنتقــال السياســي حنــو الدميقراطيــة 

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

مــن االســتقرار واألمــان النســيب.
 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• رصــد انتهــاكات الــي حتصــل يف مناطــق ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وانعــكاس ذلــك علــى حيــاة املدنيــن يف إدلــب، وتقــدمي 

توصيــات فاعلــة إىل اجملتمــع الــدويل يف هــذا الشــأن.

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

اإلنســان األساســية، والدفــاع عنهــا. 

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

ســبيل كشــف احلقيقــة، وحماســبة املتورطــن.
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