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األربعاء 16 أاير 2018

مقتل 3098 شخصاً بينهم 531 طفاًل 
على يد النِّظام السوري يف جمازر حتمل 

صبغة طائفية

قرابة عام ونصف من متابعة التَّحقيق 
إلثبات جمزرة احلصوية ذات الصبغة الطائفية
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: حصيلة ضحااي اجملازر اليت ارتكبها النِّظام السوري وحتمل صبغة طائفية صارخة، وتوزُّعها اجلغرايف.
اثلثاً: تفاصيل جمزرة احلصوية ذات الصبغة الطائفية.

رابعاً: املرفقات.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية.
عمــَل النِّظــام الســوري علــى تفتيــت كلِّ حوامــل وخصوصيــات اجملتمــع الســوري األهليــة والعشــائرية منــذ ســنوات بعيــدة، ومل يعــُد 
ابإلمــكان احلديــث يف ســوراي عــن طائفــة متماســكة ذات هرميــة وتبعيــة إال حبــدود دنيــا، وبعــد أن قــام حبلهــا، أصبــح جتنيــد 
وتوظيــف أفرادهــا مــن السُّــهولة مبــكان لــكلِّ مــن ميلــك السُّــلطة واملــال، وخصوصــاً يف حــال ســوراي؛ الــيت عمــَد النِّظــام فيهــا أيضــاً 
إىل إفشــال أي مشــروع وطــي يصهــر مجيــع الطوائــف يف إطــار الدَّولــة اجلامعــة، وقــد عمــد النِّظــام الســوري ومنــذ األايم األوىل 

ــعب الســوري. للحــراك الشــعيب علــى إاثرة وتعزيــز العصبيــات الطَّائفيــة، وابلتــايل اســتخدامها يف تقســيم الشَّ

إنَّ تصوير ما جيري يف ســوراي على أنَّه حرب طائفية يصبُّ يف مصلحة النِّظام الســوري دون أدىن شــك، ألنَّ األطراف بذلك 
تتســاوى تقريبــاً يف املســؤولية، لكنَّــه خــروج صــارخ عــن أســاس النِّــزاع، الــذي بــدأ مبطالــب شــعبية واســعة يف وجــه نظــام مافيــوي 

اســتخَدم خمتلــَف أدوات القتــل والتســلُّط.

نظــراً لذلــك، ارتكبــت ميليشــيات حمليَّــة تنتمــي إىل الطائفــة العلويــة جنَّدهــا النِّظــام الســوري مــن هــذه الطائفــة حتديــداً، عــدداً 
ــدت تســريَب صــور وفيديوهــات جلثــث مشــوَّهة، وألطفــال  كبــراً مــن اجملــازر مارســت فيهــا أعمــال القتــل بطريقــة بدائيــة، وتعمَّ
ُذحبــوا ابلســكاكني، وقطِّعــت أرجلهــم، ولنســاء ُجــرَّدت مــن مالبســها، وهــذا البعــث للطائفيــة مقصــود هبــذا الشــكل ومــدروس 

بعنايــة فائقــة.

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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لقــد شــهَد العامــان األوالن مــن احلــراك الشــعيب النســبَة األعلــى مــن جمــازر التَّطهــر الطَّائفــي، واســتمرَّ ذلــك حــى حزيــران/2013، 
مل يكتــِف النِّظــام الســوري بتجنيــد وتشــكيل ميليشــيات طائفيــة مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة، بــل اســتعان مبيليشــيات إيرانيــة، إلذكاء 
ــراع األساســي بــني حــراك شــعيب وســلطة اســتبدادية عائليــة حكمــت لســنوات  صــراع ســيٍّ علــوي شــيعي، يصــرُف النَّظــر عــن الصِّ

طويلــة ابلقمــع واإلرهــاب.

املنهجية:
اســتغَرق التَّحقيــق يف جمــزرة احلصويــة قرابــة عــام ونصــف العــام، وشــكَّل الوصــول إىل انجــني أو شــهود عيــان علــى احلادثــة حتديَـّـــاً 

رهيبــاً ابلنســبة لفريــق العمــل، واســتمرَّت عمليــات البحــث إىل أن متكنَّــا مــن إخــراج التقريــر بشــكله احلــايل.

خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 

إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم.

يســتعرض الّتقريــر 6 رواايت لناجــني مــن اجملــزرة وذوي ضحــااي، ومجيعهــا قــد حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود 
وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 
املعلومــات الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دون أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.  اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

ال يشــمُل التقريــر األبعــاَد واألضــراَر االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــوَّر الــيت ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، مــن بــني هــذه التســجيالت 4 مقاطــع مصــوَّرة 
ــن َنــوَن مــن اجملــزرة بعــد هروهبــن عــر البســاتني إىل أحيــاء محــص القدميــة، وحــي الوعــر، وريــف  ظهــرت فيهــا ســيدات قُلــَن أهنَّ
محــص الشــمايل. تطابقــت أقــوال الســيدات الــاليت ظهــرَن يف املقاطــع املصــوَّرة إىل حــدٍّ كبــر مــع الــرواايت الــيت حصلنــا عليهــا، 
حتدثــَن عــن ميليشــيات حمليــة وأخــرى أجنبيــة ارتكبــت عمليــات قتــل ذحبــاً ابلســكاكني، تبعتهــا عمليــات حــرق للجثــث، كمــا 

ثــَن عــن عمليــات هنــب واغتصــاب.  حتدَّ

اثنياً: حصيلة ضحااي اجملازر اليت ارتكبها النِّظام السوري وحتمل صبغة طائفية صارخة، وتوزُّعها اجلغرايف:
منــذ آذار/ 2011 حــى 15/ شــباط/ 2018 ســجَّلنا ارتــكاب قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 50 جمــزرة حتمــل صبغــًة 

طائفيــة، تســبَّبت يف مقتــل 3098 شــخصاً يتوزعــون إىل:
• 3028 مدنياً، بينهم 531 طفاًل، و472 سيدة )أنثى ابلغة(.

• 70 من مقاتلي املعارضة املسلحة.
أي أنَّ نسبة املدنيني ما ال يقل عن 98 %

توزَّعت اجملازر حبسب احملافظات على النحو التايل:
حمافظــة محــص: 22 جمــزرة، قضــى إثَرهــا 1040 شــخصاً، يتوزعــون إىل: 10 مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة، و1030 مدنيــاً، 

بينهــم 209 طفــاًل، و200 ســيدة.
حمافظــة حلــب: 8 جمــزرة، قضــى إثَرهــا 416 شــخصاً، يتوزعــون إىل: 5 مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة، و411 مدنيــاً، بينهــم 

63 طفــاًل، و34 ســيدة.
حمافظة محاة: 8 جمزرة، قضى إثَرها 197 مدنياً، بينهم 21 طفاًل، و20 سيدة.

حمافظــة ريــف دمشــق: 5 جمــازر، قضــى إثَرهــا 686 شــخصاً، يتوزعــون إىل: 55 مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة، و631 مدنيــاً، 
بينهم 120 طفاًل، و113 ســيدة.

حمافظة طرطوس: 2 جمزرة، قضى إثَرمها 473 مدنياً، بينهم 98 طفاًل، و75 سيدة.
حمافظة إدلب: 2 جمزرة، قضى إثَرمها 35 مدنياً، بينهم 7 طفاًل، و8 سيدة.
حمافظة درعا: 2 جمزرة، قضى إثَرمها 59 مدنياً، بينهم 6 طفاًل، و10 سيدة.

حمافظة دير الزور: 1 جمزرة يف حَيي القصور واجلورة، قضى إثَرها 192 مدنياً، بينهم 7 طفاًل، و12 سيدة.

https://www.youtube.com/watch?v=2BVV7-nAivM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1I93Rcz-YiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1I93Rcz-YiM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SbkpYc5dOcY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m0pMIrtZy1M&feature=youtu.be
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ويف حــال رغبتكــم ابالطــالع علــى اجملــازر الــيت حتمــل صبغــة تطهــر طائفــي أو عرقــي املرتكبــة مــن قبــل مجيــع األطــراف، فباإلمــكان 
الرجــوع إىل دراســتنا املوسَّــعة بعنــوان حمرقــة اجملتمــع، الــيت صــدرت منتصــف عــام 2015.

بغة الطائفية: اثلثاً: تفاصيل جمزرة احلصوية ذات الصِّ
خلفية: قرية احلصوية: 

تقــع قريــة احلصويــة غــرَب مدينــة محــص، وتبعــد عــن مركزهــا قرابــة 5 كــم، تتألــف القريــة مــن قســمني: منطقــة جتمــع ســكي، ومنطقــة 
زراعيــة عبــارة عــن جمموعــة مــن املــزارع، يبلــغ عــدد ســكاهنا يف عــام 2011 قرابــة 5 آالف نســمة، بُعيــد احلــراك الشــعيب حنــو 
الدميقراطيــة، الــذي اندلــع يف آذار/ 2011. أصبحــت القريــة مــأوى ملئــات النَّازحــني مــن أحيــاء محــص القدميــة وحــي الوعــر، معظــم 
السُّكان هم عائالت مقاتلني يف فصائل يف املعارضة املسلحة، ولكن حبسب ما رصدانه فإنَّ هذه املنطقة مل تشهد نزاعاً ُمسلَّحاً، 

وبقيــت حــى اتريــخ املذحبــة بعيــدة عــن العمليــات العســكرية ومل يكــن فيهــا وجــود عســكري فعلــي ملقاتلــي املعارضــة املســلحة.

http://sn4hr.org/arabic/2015/06/14/4234/
https://drive.google.com/file/d/19_yqUMjW9jdurC80YSzlXAihfjsJdTp_/view
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مــن خــالل التَّواصــل مــع عــدد مــن النَّاشــطني والنَّاجــني مــن اجملــزرة اســتطعنا حتديــد عــدة مواقــع وثكنــات عســكرية حُتيــط ابلقريــة، 
كانــت قــوات النظــام الســوري تتمركــز فيهــا قبــل اجملــزرة، أبرزهــا:

الكليــة احلربيــة مــن جهــة الغــرب، منطقــة الصناعــة ومعمــل النســيج شــرقاً، فــرع املخابــرات اجلويــة جنــوابً، إضافــة إىل عــدة حواجــز 
عســكرية حُتيــط ابلقريــة مــن معظــم االجتاهــات.

عمليات القتل:
يوم الثالاثء 15/ كانون الثاين/ 2013 بني الساعة 7:00 والـ 07:30 اقتحمت قوات النظام السوري مدعومة مبيليشيات 
شــيعية حمليــة وأجنبيــة قريــة احلصويــة، حتــدَّث بعــض األهــايل إنَّ عمليــة االقتحــام كانــت كــرٍد انتقامــي علــى مقتــل أحــد عناصــر 

امليليشــيات الشــيعية يف ريــف محــص.

نفَّــذت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة هلــا عمليــات تفتيــش واســعة ترافقــت مــع عمليــات إطــالق انر عشــوائي 
وعمليــات ترهيــب وترويــع لألهــايل، وعلــى مــدار قرابــة ســبع ســاعات تلَــِت االقتحــام مارســت القــوات املعتديــة عمليــات قتــل رميــاً 
ابلرصــاص وذحبــاً ابحلــراب والســواطر، وعمليــات هنــب وســرقة للممتلــكات واملصــاغ والســيارات، كمــا نفَّــذت عمليــات اعتقــال 

حبــق معظــم الذكــور يف القريــة، أُفــرج عــن بعضهــم فيمــا ال يــزال العشــرات يف عــداد املختفــني قســرايً. 

بــح والقتــل والتَّعذيــب إىل امليليشــيات الشــيعية، الــيت نفَّــذت  أســندت معظــم الــرواايت الــيت حصلنــا عليهــا مســؤولية عمليــات الذَّ
معظــم هــذه اجلرائــم يف منطقــة املــزارع، يف حــني أنَّ منطقــة التَّجمُّــع الســكي شــهَدت عمليــات قتــل بوتــرة أقــل وعمليــات اعتقــال 

وضــرب وإهانــة نفَّذهتــا عناصــر تنتمــي إىل جيــش النظــام الســوري.

يف حــاالت كثــرة ســجَّلنا إحــراق عــدد كبــر مــن اجلثــث داخــل منازهلــم وأخــران األهــايل عــن عمليــات متثيــل وتشــويه للجثــث ُعلِّــق 
بعضهــا علــى أســياخ ُتســتخدم لذبــح احليــواانت.
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قــال أبــو بكــر -أحــد الناجــني، تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- إنَّــه فـََقــَد 7 مــن أفــراد عائلتــه بينهــم 2 مــن إخوتــه، وأضــاف 
إنــه شــاهد مقطعــاً مصــوَّراً نشــرته إحــدى القنــوات املواليــة للحكومــة ظهــرت فيــه جثــة ابــن خالــه وقــد ُقطِّعــت إىل أجــزاء وُعلِّقــت 

علــى أســياخ لذبــح احليــواانت.
بــح ومــا تالهــا مــن عمليــات هنــب وســرقة  ــكان الذيــن قابلناهــم وأجرينــا اتصــاالت معهــم فــإنَّ عمليــات القتــل والذَّ حبســب السُّ
استهدفت املنازل اليت تقطنها عائالت سنيَّة، يف حني مل تتعرَّض املنازل اليت تقطنها عائالت شيعية ألي أذى، كما مل تتعرَّض 

منطقــة الدويــر ذات األغلبيــة املســيحية واجملــاورة لقريــة احلصويــة ألي نــوع مــن أنــواع العنــف.

اعرتفــت قــوات النِّظــام الســوري بتنفيذهــا عمليــات عســكرية يف قريــة احلصويــة، لكنَّهــا قالــت إنَّ قوَّاهتــا كانــت تالحــق مســلَّحني 
وإرهابيــني، وكثــراً مــا رصــدان تصرحيــات حكوميــة ُمشــاهبة قُبيــل كلِّ مذحبــة كانــت تُنفِّذهــا قــوات النظــام الســوري.

 
يف 19/ كانــون الثــاين/ 2013 نشــرت قنــاة يب يب ســي تقريــراً مصــّوراً داخــل قريــة احلصويــة، وقالــت إنَّ طاقــم القنــاة دخــل برفقــة 
ــرب  قــوات النظــام الســوري، ظهــرت يف التَّقريــر صــور ملنــازل حمرتقــة وجثــث متفحمــة، وظهــرت ســيدة قالــت إهنــا تعرَّضــت للضَّ
واإلهانــة مــن قبــل “املســلَّحني” الذيــن ارتكبــوا اجملــزرة، وجــاَء يف التَّقريــر أنَّ مجيــع الــرواايت الــيت اســتطاع الصحفيــون مساعهــا 
كانــت أمــام أعــني قــوات النظــام؛ األمــر الــذي ُيشــكُِّك يف مصداقيتهــا، وذكــر التقريــر أيضــاً أنَّ ســيدة اســتطاعت التَّواصــل مــع 

الصحفيــني بعيــداً عــن املراقبــة وأدلَــت بروايــة تؤكــد ارتــكاب اجملــزرة مــن قبــل مســلَّحني موالــني لقــوات النِّظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/1dVoU8QKaO3UxZJ31WEGK_voK8vQr8lCl/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1521&token=UburnsXovPRg9B6vGfF0tCspWVJll626
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1943HeUyBLXXKIE6ALX0wzl2JWBJG_k7z&ll=34.76206689036219%2C36.699093699999935&z=14
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متكنَّــا مــن توثيــق مقتــل 108 مدنيــاً، منهــم 25 طفــاًل، و17 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وبينهــم عائــالت كاملــة مــن آل غالــول 
والســهو، واملهبــاين، يف حــني أنَّ رواايت عــدة أكَّــدت مقتــل قرابــة 200 شــخص اختَفــت معظــم معــامل جثثهــم نتيجــة عمليــات 

احلــرق والتَّشــويه.

توحــي عمليــات القتــل والتَّشــويه ومــا تالهــا مــن ممارســات هنــب وســرقة وتدمــر ارتكبــت بشــكل منهجــي وواســع النِّطــاق بوجــود 
نيَّة لدى النِّظام الســوري لتهجر السُّــكان السُّــنة من هذه املنطقة بشــكل قســري، ومنعهم من العودة إليها كشــكل من أشــكال 

العقــاب اجلماعــي.

ذكــرت مســرة -تواصلنــا معهــا عــر حســاهبا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ منطقــة 
احلصويــة كانــت هادئــة وبعيــدة عــن أحــداث احلــراك الشــعيب وتقطُنهــا عائــالت انزحــة مــن معظــم مناطــق محــص، لكــنَّ معظــم ســكَّاهنا 
ــا فقــرَّر أيب وإخــويت التَّوجــه إىل  ــا عــن حتــركاٍت عســكرية ابلقــرب مــن قريتن ــوم املذحبــة مسعن مــن معارضــي النِّظــام الســوري: “ي
البســاتني خوفــاً مــن االعتقــال، أيب وإخــويت عرفــوا مبعارضتهــم للنِّظــام الســوري منــذ بدايــة الثــورة. علــى الرَّغــم مــن التَّحــركات 
العســكرية قــرَّرت الذهــاب إىل مدرســة القريــة حيــث أعمــل، وشــاهدُت دابابت وآليــات عســكرية وعناصــر حيمــل بعضهــم 
راايت ُكتِــب عليهــا اي ُحســني، وآخريــن ينتمــون إىل الدفــاع الوطــي، واســتطعت متيِّيــز هلجــات البعــض، كان بعضهــم يتكلَّــم 

الفارسية.
ــع ونشــاهد  دخــَل العســكر إىل املدرســة وفتَّشــوها مث حاصــروان مــع الطــالب داخلهــا وبــدأان نســمع أصــوات رصــاص ُمتقطِّ
حرائــق وأعمــدة دخــان، كان ذلــك قرابــة الســاعة 11:00، أجريــت بعــد ذلــك مكاملــة مــع إخــويت، كنــت أمســع صــوت 

الرصــاص قريبــاً منهــم.
قرابــة الســاعة 14:00 مُســح لنــا ابخلــروج مــن املدرســة، توجَّهــت إىل منــزيل، ويف الطَّريــق كنــت أمســع صــوت صــراخ وعويــل، 
شــاهدُت جثَّــة امــرأة حامــل مــع طفلهــا وهــو طالــب لــديَّ يف املدرســة، كانــت اجلثتــان مشــوَّهتان ومرميتان علــى قارعة الطَّريق، 
وكانــت جثَّــة الطفــل بــدون عينــني. لقــد جــاءت هــذه الســيدة إلينــا يف املدرســة وأصــرَّت علــى اصطحــاب ابنهــا والعــودة إىل 
ــا شــاهدت جثثــاً معلَّقــة علــى األشــجار وشــاهَدت رؤوســاً مقطوعــة لشــباٍن  املنــزل، لقــد اصطحبتــه إىل املــوت”. قالــت مســرة إهنَّ
ا شــاهدت منازل عدة قد أُحرَقت بســاتينها: “وصلت إىل مزرعتنا، كان كل شــيء  يبلغون من العمر قرابة 20 عام، وذكرت أهنَّ
حمرتقــاً حــى جثــث أمــي وأخــوايت وابــن اخــيت، شــاهدت الزجاجــات الــيت اســتعملوها إلحــراق اجلثــث واملنــازل، ال تــزال رائحــة 

اللحــم احملــرتق يف ذاكــريت، لقــد انتقمــوا مــن والــديت وأخــوايت بســبب معارضــة إخــويت وأيب للنِّظــام.
أخــرين بعــُض النَّاجــني الذيــن اســتطاعوا االختبــاء بــني البســاتني والنَّجــاة مــن عمليــات القتــل تفاصيــَل مقتــل عائلــيت وحــرق 
ــه وهــذا مــا جعــل االنتقــام مــن  جثثهــم، أخــروين أيضــاً أنَّ والــديت حاولــت الدفــاع عــن إخــويت وشــتمت الضابــط وضربت

أفــراد ُأســريت أشــد”.
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أخــران أبــو الــراء -عــر حديــث هاتفــي-، الــذي اســتطاع اهلــرب إىل أطــراف القريــة عنــَد دخــول عناصــر قــوات النظــام إليهــا:  
ــة مســاًء ألرى مــا حــدث، شــاهدُت عشــرات  ــاه طيلــة اليــوم، وُعــدت متســلِّاًل إىل القري “اختبــأت يف أنبــوب لتوصيــل مي
النِّســاء قــد جتمَّعــَن قــرَب منطقــة املســلخ قــرب هنــر العاصــي، كانــوا يريــدون النُّــزوح خوفــاً مــن تكــرار اجملــزرة، تســلَّلت إىل 
البيــوت القريبــة مــن داري، دخلــت منــزاًل يعــود آلل خــزام وجــدت فيــه 18 جثــة مجيعهــم نســاء وأطفــال، أحــد الضحــااي 

كان رضيعــاً وجــدت جثَّتــه داخــل املدفــأة، ومــن بــني الضحــااي ســيدة حامــل كان جســمها مليئــاً ابلرصــاص.
ــَل 22 شــخصاً،  لقــد متَّ إعــدام معظــم جــراين، مــن عائلــة زعــرور وحَدهــا قُِتــَل قرابــة 72 شــخصاً، ومــن عائلــة غالــول قُِت
إضافــة إىل ضحــااي مــن عائلــة الســهو واملهبــاين، ودايب، وروميــة، وعرفــات، والطيــار، والقابــوين، مجيــع عمليــات القتــل 
حصلــت حبــقِّ عائــالت ســنيَّة، بينمــا مل تتعــرَّض عائــالت شــيعية ومســيحية ألي أذى، بــل إنَّ بعــض مــن شــارك يف عمليــات 

بــح أفــراد مــن عائلــة احللــي الشــيعية الذيــن يقطنــون معنــا يف القريــة ذاهتــا”. القتــل والذَّ
طبقــاً ألبــو الــراء فقــد جــَرت عمليــات اعتقــال ملعظــم الرجــال الذيــن بقــوا يف القريــة: “متَّ اعتقــال قرابــة 200 شــخص، بعضهــم 
مت إطــالق ســراحه والبعــض اآلخــر ال يــزال يف املعتقــل حــى اآلن، كمــا جــَرت عمليــات هنــب وســطو علــى املمتلــكات، 

لقــد ســرقوا املنــازل والســيارات وعلمــُت حبــوادث اغتصــاب حدثــت يف شــارع البســاتني وابلقــرب مــن منطقــة املســلخ.
أخــرين مــن جنــى أنَّ مــن اقتحــم القريــة كانــوا مــن الشــبيحة املوالــني للنِّظــام، بينهــم علويــون وشــيعة، وكان معهــم عناصــر 

يتكلَّمــون لغــة غــر مفهومــة”.

تواصلنــا مــع حممــد -عــر اهلاتــف- وهــو مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة يف ريــف محــص الشــمايل تقطــن عائلتــه يف قريــة احلصويــة: 
“قريتنــا كانــت مطوَّقــة ابلكامــل ابلثَّكنــات واحلواجــز العســكرية مل يكــن لنــا إال خمــرج واحــد ابجتــاه ريــف محــص الشــمايل وقــد 

حاولنــا جعــل هــذه القريــة آمنــة للنازحــني واملهجريــن ومل يكــن فيهــا أي وجــود عســكري لنــا”.
قــال حممــد إنَّ زوجتــه وأطفالــه كانــوا شــهوداً علــى املذحبــة فقــد اقتحــم منزلــه عناصــر مــن ميليشــيات شــيعية وضربــوا زوجتــه وأطفالــه 
وســرقوا املصــاغ: “جنَــت زوجــيت وأطفــايل مــن القتــل، لكنَّهــم قتلــوا ابــن أخــي وابــن عمــي رميــاً ابلرصــاص، مثَّ اقتحمــوا منــزل 

أخــيت واغتصبوهــا أمــام أطفاهلــا”.
قــال حممــد إنَّــه حــى شــهٍر تــال املذحبــة ظــلَّ يرصــُد جثثــاً ألقتهــا عناصــر امليليشــيات يف هنــر العاصــي، وقــد ُدِفنــت يف قــرى ريــف 
محــص الشــمايل: “مــا ال يقــل عــن 23 جثــة تعــود 3 منهــا إىل نســاء، محلهــا هنــر العاصــي إىل مناطــق الــدار الكبــرة وتــر 
معلــة، كانــت إصــاابت أغلــب اجلثــث برصــاص يف الــرأس، ويبــدو أنــه ُأطلــق مــن مســافة قريبــة، اســتطعت التَّعــرف علــى 

جثــة أحدهــم يُدعــى أبــو رايض كان رأســه مهشــماً أبداة حــادة”.   
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ا شــاهدت عدداً كبراً من املســلحني بعضهم كان  قالت أم عمر -عر لقاء شــخصي معها- وهي من ســكان قرية احلصوية أهنَّ
ً عســكرايً وبعضهــم يرتــدي ثيــاابً ســوداء، وقــد عصبــوا علــى أيديهــم أربطــة ُكتــب عليهــا “اي زينــب”، أضافــت أهّنــم كانــوا  يرتــدي زايَّ

حيملون ســواطر وبنادق، وقالت إنَّ الغالبية منهم كانوا من “الشــبيحة” -ميليشــيات مت جتنيدها من قبل النظام الســوري-. 

أضــاف أبــو عمــار أنَّــه رأى جثــَث عــدد مــن الضحــااي بعــد انســحاب اجليــش وامليليشــيات الشــيعية، بعضهــا تعــرَّض للحــرق كآل 
غالــول، الذيــن قضــى مــا ال يقــل عــن 17 شــخصاً منهــم حبســب أبــو عمــار. وكان أبــو عمــار قــد متّكــن مــن النجــاة مــن املذحبــة 
بعــد هروبــه إىل إحــدى القــرى اجملــاورة عقــب مساعــه مبحاصــرة القريــة: “لقــد اســتخدموا يف قتــل العائــالت بنــادق ورشاشــات 
وســواطر، مث أحرقوها بعد موهتا، كان االنتقام واضحاً يف بقااي اجلثث، من يســتطيع أن يقتل هبذه الطريقة الوحشــية؟!”.

رابعاً: املرفقات:
أمساء الضحااي 

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
لقــد انتهكــت قــوات النظــام الســوري العديــد مــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، مرتكبــة جرائــم ترقــى إىل جرائــم حــرب، بشــكل 
رئيــس عــر القتــل خــارج نطــاق القانــون، والعنــف اجلنســي، والتشــريد القســري، واإلخفــاء القســري، والعقــاب اجلماعــي، وهنــب 
وتدمر املمتلكات، وقد مورســت مجيعها على حنو منهجي وواســع النطاق، ويعتر القتل خارج نطاق القانون والعنف اجلنســي 

والتعذيــب جرائــم ضــد اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي.

https://drive.google.com/file/d/1IMVF2teNZSyFf0WX9s9coN7HFcbPlxdb/view
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إدانة وحتميل املسؤوليات:
إنَّ كلَّ فعــل غــر مشــروع دوليــاً تقــوم بــه الدولــة جيــرُّ خلفــه املســؤولية الدوليــة لتلــك الدولــة. وابملثــل، فــإنَّ القانــون الــدويل العــريف 
ينــصُّ علــى أنَّ الدولــة مســؤولة عــن مجيــع األفعــال الــيت يرتكبهــا أفــراد قواهتــا العســكرية واألمنيــة. وابلتــايل فالدولــة مســؤولة عــن 

األفعــال غــر املشــروعة، مبــا يف ذلــك اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، الــيت يرتكبهــا أفــراد مــن قواهتــا العســكرية واألمنيــة.
كما يُعتر النظام الروســي ومجيع امليليشــيات الشــيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشــاركة فعلياً يف عمليات القتل، وتتحمَّل 
املســؤولية القانونيــة والقضائيــة، إضافــة إىل مجيــع املمولــني والدَّاعمــني للنظــام الســوري، الــذي يقــوم ابرتــكاب جمــازر بشــكل شــبه 

يومــي ومنهجــي وال يتوقــف يف ليــل أو هنــار.

التوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل:

• جيــب اختــاذ مجيــع اإلجــراءات املمكنــة لتطبيــق القــرارات الــيت أصدرهــا جملــس األمــن وأبرزهــا القــرار 2139 وإجيــاد الســبل 
إليقــاف االنتهــاكات اهلائلــة الــيت متارســها الســلطات الســورية وامليليشــيات التابعــة هلــا.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النِّظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.
• إدراج امليليشــيات الــيت حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــيت ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــيت غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــني 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجَّب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
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• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
ــامية أن تُقــدَِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذه املذحبــة واجملــازر  علــى املفوضيــة السَّ
الــيت ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف حــوادث القتــل الــيت وردت يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد 

للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  النَّظــر يف احلادثــة الــيت حتــّدث عنهــا هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

شكر وعزاء 
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 12

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


