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اخلميس ٢٢ كانون األول ٢٠١٤

حيتوي التقرير على:
أواًل: مقدمة التقرير

اثنياً: جمازر ذات صبغة طائفية
اثلثاً: قتل عرب عمليات القصف 
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أبرز اجملازر اليت ارتكبتها امليليشيات الشيعية يف سوراي
»ال يكاد يراها أحد«

أواًل: املقدمة:
أول ظهور للميليشيات املتطرفة القادمة من خارج سوراي، مل يكن لتنظيم داعش أو جلبهة 
النصرة، فقد سبقهم أبشهر عديدة ظهور مقاتلني ال يتحدثون اللغة العربية، ويف أواخر 
عام 2011، اعتقل الثوار مقاتلني ينتمون جليش املهدي التابع للزعيم الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر، الذي تواترت تقارير تشري إىل جتنيده مقاتلني وإرساهلم إىل سوراي، رغم 
الفصائل  األبرز يف وجود  املنعطف  لكن  قريب،  املشاركة حىت وقت  العلين هلذه  نفيه 
الشيعية يف سوراي كان يف صيف 2012 م، حني ظهر لواء أبو الفضل العباس، وبدأت 
تظهر الكثري من دعوات القتال يف سوراي حلماية املراقد الشيعية عامة ومرقد السيدة زينب 
خاصة، وترافق ذلك مع بروابغندا حشد طائفي تبّثها وسائل إعالم متنوعة من الصحف 

اليومية إىل الفضائيات إىل وسائل اإلعالم االجتماعي.
الفضل  أبو  لواء  مظلة  لتقاتل حتت  عديدة  فصائل  من  الشيعة  املقاتلني  استمّر ضخ 
العباس، وكان دخول حزب هللا اللبناين يف الصراع بشكل معلن يف نيسان/ 2013 يف 
القصري وريفها نقطة حتّول مهّمة يف طبيعة القتال الشيعي اإلقليمي املساند للنظام، بينما 
شهدت الشهور الالحقة مرحلة حتّول أخرى يف وجود الفصائل الشيعية يف سوراي، حيث 
للفصائل األصل يف العراق، مبا  بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحاً فصائل اتبعة رمسّياً 
يعنيه ذلك من عالنية القتال إىل جانب النظام ابلنسبة ملعظم القوى السياسية والعسكرية 
الشيعية يف العراق، حىت احلكومة العراقية اليت تعمل على تسهيل هذا الضّخ للمقاتلني، 

إضافة إىل دالئل تشري إىل اشرتاكها الفعلي يف القتال.
وبينما كان املقاتلون العراقيون واللبنانيون هم النسبة الغالبة ضمن اجلنسيات اليت تقاتل 
إىل جانب النظام على أساس طائفي، إال أنه ُوّثق وجود ومقتل مقاتلني من جنسيات 

خمتلفة: أفغانية وابكستانية، ومينية، وحىت جنسيات إفريقية.
وقد فصلنا ذلك بشكل موسع يف دراسة »امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي«، ويف 
هذا التقرير نركز على جرمية القتل عرب اجملازر وعمليات القصف اليت تسببت مبقتل ما 
اليقل عن 1447 مواطناً سورايً، على الرغم من كل ذلك وإضافة إىل وجود امليلشيات 
الشيعية املعلن سياسياً من قبل العديد من تصرحيات القادة اإليرانيني، وتصرحيات األمني 
العام حلزب هللا، وهو حزب مشكل للحكومة اللبنانية، وتصرحيات العديد من قادة تلك 
امليليشيات من العراق، فإننا ما زلنا نرى جتاهاًل شبه اتم من قبل اجملتمع الدويل، وال 
أدلَّ على ذلك من قرار جملس األمن 2170 بتاريخ 15/ آب/ 2014، الذي ركز 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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بشكل شبه مطلق على التنظيمات املتشددة السنية، وأدان جرائمها وجتنيدها للمقاتلني األجانب، وأصدرت جلنة التحقيق 
الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة تقريراً خاصاً حول جرائم تنظيم داعش املتشدد، وكانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
قد أصدرت دراسة موسعة بتاريخ 1/ شباط/ 2014، وذلك يف مرحلة مبكرة من نشوء ومتدد التنظيم ونبهت إىل خطره، 
ووثقت جرائمه، ونعود ونشدد على أن ازدواجية املعايري لدى اجملتمع الدويل يف التعامل مع مرتكيب اجلرائم، وعدم املساواة بني 
التنظيمات املتشددة الشيعية، والتنظيمات املتشددة السنية، يعترب من أبرز وسائل بناء املظلومية وحشد الدعم املادي والتعاطف 
املعنوي واستقطاب األنصار من خمتلف أحناء العامل، حيث يرتكز يف دعايته الفكرية على مقولة »ملاذا نستهدف وحدان دون 

النظام السوري وامليليشيات املقاتلة معه، إننا على احلق«.
ال بد أن نشري هنا إىل أن عمليات توثيق اجملازر اليت حتمل صبغة طائفية تعترب من أشد عمليات التوثيق صعوبة؛ ذلك ألن مثل 
هذه اجملازر تنتهي بذبح وقتل مجيع أبناء احلي، حىت النساء، ويصعب وجود شاهد يسجل شهادته لنا، كما أن معظم املناطق 
اليت حصلت فيها عمليات تطهري طائفي ما تزال ختضع لسيطرة امليليشيات الشيعية ابلتنسيق والتعاون مع القوات احلكومية، 
وابلتايل فإن ما مت تسجيله يف هذا التقرير يشكل احلد األدىن، وذلك وفق معايري الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اليت تتطلب 

احلصول على االسم والصورة. الرجاء االطالع على منهجية التوثيق.

 اثنياً: جمازر ذات صبغة طائفية:
أنواع  مبختلف  والبلدات  القرى  تلك  وأمدت  عقائدايً،  هلا  املوالية  احمللية  امليليشيات  على  بداية  احلكومية  القوات  اعتمدت 
األسلحة، وقد حتول بعضها إىل ما يشبه ثكنات عسكرية، ونؤكد أهنا ستكون من أعظم املخاطر اليت ستواجه اجملتمع السوري 
حلظة اهنيار النظام القائم، ويف كثري من األحيان ارتكبت تلك امليليشيات جرائم وفظاعات دون علم القيادة املركزية يف دمشق، 
لكن ذلك مت بتسهيل وتنسيق من القيادة، وعلم اتم من تلك امليليشيات أبن القيادة راضية متاماً عما تقوم به، ويشكل عدم 

حماسبة أي عنصر صغري أو كبري الرتبة مؤشراً واضحاً على ذلك.
كما أن معظم تلك اجملازر كانت مبشاركة القوات احلكومية من عناصر أمن أو جيش، ويف البداية كانت ميليشيات حملية، 
كما حصل يف جمزرة حي دير بعلبة يف محص، وبعد استقطاب عشرات اآلالف من امليليشيات الشيعية األجنبية، أصبحت 
تتم مبشاركة القوات احلكومية وامليليشيات احمللية واخلارجية معاً، حصلت أبرز تلك اجملازر يف قرى محص وحلب وريف دمشق.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ آذار/ 2011، وحىت حلظة إعداد هذا التقرير ما اليقل عن 10 جمازر ارتكبتها 
امليليشيات الشيعية إىل جانب القوات احلكومية، قتل فيها ما اليقل عن 1005 أشخاص يتوزعون إىل:

962 مدنياً، بينهم 172 طفاًل، و143 سيدة. 
43 من مقاتلي املعارضة املسلحة. 

 
١- دير بعلبة )محص( يف املدة الواقعة بني ٢/ نيسان/ ٢٠١٢، حىت 9/ نيسان/ ٢٠١٢:

قامت عناصر من ميليشيات شيعية حملية من قرى احلازمية والكاظمية واملختارية اجملاورة حلي دير بعلبة ابقتحام احلي يف 2/ 
نيسان/ 2012، وارتكبوا جمازر مروعة يف احلي، مشلت عمليات إعدام ميداين، واغتصاب للنساء، ترافق ذلك مع عمليات 

تنكيل ابجلثث وحرقها أو دفنها يف مقابر سطحية مجاعية.
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق 200 قتياًل، بينهم 21 طفاًل و20 سيدة، عرب توثيق اجملزرة ابلكامل.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/?p=1235
http://sn4hr.org/arabic/?p=1235
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7.pdf
http://sn4hr.org/arabic/?p=3392
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٢- جمزرة يف قرية املالكية )حلب( األربعاء ٢7/ شباط/ ٢٠١3:
اقتحمت القوات احلكومية مدعومة بعناصر من ميليشيات شيعية أجنبية وحملية قرية املالكية، وبدون أي سبب يذكر سوى 
إرهاب األهايل وختويفهم. مت إعدام عدد كبري من أهايل القرية ابلرصاص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وشباب، إضافة إىل 

عمليات تعذيب جسدي وحرق للمنازل عرب رشها ابلبنزين وإشعاهلا.
متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل 69 مدنياً من أبناء بلدة املالكية قتلوا يف ذلك اليوم، بينهم 5 أطفال 

و3 نساء.

3- جمزرة قرية تل شغيب يف ريف حلب الشرقي اجلمعة املوافق ١/ آذار/ ٢٠١3:
أعدمت ميليشيات اتبعة حلزب هللا 6 شبان من أهايل القرية، مث أحرقوا جثثهم. 

٤- جمزرة قرية العداننية يف ريف حلب األربعاء ١3/ آذار/ ٢٠١3:
أعدمت ميليشيات اتبعة حلزب هللا اللبناين 5 أشخاص، عثر 
األهايل على جثثهم مرمية فيها يف القرية، وقد تبني لنا الحقاً 
أن القتلى من مقاتلي املعارضة املسلحة، وقد وقعوا أسرى 

لدى ميليشيات حزب هللا.

5- جمزرة قرية أم عامود يف ريف حلب هناية شهر نيسان/ ٢٠١3:
شاابً،   15 مقتل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
عثر األهايل على جثثهم يف أحد اآلابر يف قرية أم عامود، 
وذلك يف منتصف شهر أاير/ 2013،  وحبسب الرواايت 
اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  فريق  عليها  حصل  اليت 
فإن املشتبه به الرئيس يف عمليات القتل وإلقاء اجلثث هو 
ميليشيات حزب هللا اللبناين، وقد أخربان األهايل عن وجود 
حاجز  اتبع لقوات احلزب ابلقرب من القرية الواقعة بريف 

حلب الشرقي قرب السفرية.

 
6- جمزرة يف قرية رسم النفل يف حلب السبت ٢١/ حزيران/ ٢٠١3:

النفل يف ريف حلب، ونفذت عشرات  بلدة رسم  الشيعية على  امليليشيات  القوات احلكومية مبشاركة واسعة من  سيطرت 
عمليات اإلعدام امليداين للنساء واألطفال والرجال والعجائز، وقد سجلنا ما اليقل عن 192 مدنياً، بينهم 21 سيدة، و27 

طفاًل.

مقطع فيديو يظهر فيه أحد اآلابر اليت مت إلقاء اجلثث فيها، ويظهر حماولة 
بعض عناصر املعارضة املسلحة وهم حياولون سحب جثة من داخل البئر

مقطع فيديو يظهر فيه ثالث جثث تظهر عليها آاثر التعذيب. 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=wIsTa_DbIko
http://www.youtube.com/watch?v=JUY11ggB2qQ
http://www.youtube.com/watch?v=JUY11ggB2qQ
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7- جمزرة املزرعة السبت ٢١/ حزيران/ ٢٠١3:
قامت القوات احلكومية مدعومة مبيليشيات من حزب هللا اللبناين بقتل عشرات األشخاص من أهايل قرية املزرعة الصغرية، 
بينهم نساء وأطفال، مث قاموا برمي قسم من اجلثث يف بئر القرية، وأحرقوا القسم اآلخر من اجلثث. استطاعت الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان توثيق مقتل 55 شخصاً، بينهم 21 طفاًل، و5 سيدات.
مقطع فيديو يظهر فيه البئر الذي ألقيت فيه اجلثث، ويظهر يف الفيديو أحد سكان القرية وهو يتحدث عن تفاصيل اجملزرة.

8- جمزرة الذايبية يوم اخلميس 8/ تشرين األول/ ٢٠١3: 
ارتكبت امليليشيات الشيعية التابعة للواء أبو الفضل العباس عمليات إعدام ميداين حبق عشرات األشخاص يف بلدة الذايبية 
يف ريف دمشق، وذلك بعد اقتحامها من أربع جهات، ابلتزامن مع قصفها ابلدابابت واألسلحة الثقيلة، وقد ساهم الطريان 

احلريب احلكومي يف عمليات القصف أيضاً.
استطاعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توثيق ما اليقل عن 13 عائلة ما بني قتيل ومفقود.

وكانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قد وثقت تفاصيل اجملزرة عرب تقرير متكامل )احلملة العسكرية على بلدة الذايبية يف 
ريف دمشق حتمل صبغة تطهري طائفي( 

9- النبك، األربعاء ٢٠/ تشرين الثاين/ ٢٠١3 حىت اجلمعة ٢7/ كانون األول/ ٢٠١3: 
قبل اقتحامها، مث قامت بعمليات إعدام  حاصرت القوات احلكومية مدعومة مبيليشيات شيعية مدينة النبك مدة 13 يوماً 
ميداين حبق العديد من سكان النبك. وقد متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل ما ال يقل عن 399 

شخصاً، بينهم 38 من املعارضة املسلحة و361 من املدنيني، بينهم 98 طفاًل، و94 امراة.
صور توثق جثث لضحااي قضوا يف جمزرة النبك مت العثور عليهم بتاريخ 24/ كانون األول/ 2013، خلف كازية حيث مت 

إعدامهم ومن مث حرق جثثهم. 

١٠-  جمزرة يف خناصر بريف حلب السبت املوافق ٢٢/ شباط/ ٢٠١٤:
اعتقل عناصر من لواء أبو الفضل العباس عدداً من الشبان من مبىن املركز الثقايف يف بلدة خناصر، مث أخرجوهم من املبىن 
ومجعوهم يف الساحة العامة وهم معصوبوا األعني، مث أسندوهم إىل اجلدار وأطلقوا النار عليهم بغزارة، تسبب ذلك مبقتل 26 

شاابً حبسب ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

  اثلثاً: قتل عرب عمليات القصف:
امليليشيات  يتبعها من عمليات تشفي وتشويه وحرق للجثث وعبارات طائفية، سامهت  إىل جانب عمليات االقتحام وما 
الشيعية يف عمليات القصف العشوائي واحلصار جنباً إىل جنب مع القوات احلكومية، ومنذ آذار/2011 وحىت حلظة كتابة 
هذا التقرير سجلنا مقتل ما اليقل عن 442 شخصاً، قضوا إثر القصف العشوائي للميليشيات الشيعية على القرى واملناطق 

السكنية احملاذية ملناطق متركز هذه امليليشيات، يتوزعون على النحو التايل:

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=OnfdeuODUMY
http://sn4hr.org/arabic/?p=1474
http://sn4hr.org/arabic/?p=1474
http://sn4hr.org/arabic/?p=1474
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18V25hcENuV2tLdTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZnV5ODhJTWh4RjQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18STNSeGlNVlBEaVk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18WHZYdFdwSDg0VXM/edit


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

437 مدنياً، بينهم 20 طفاًل، و21 سيدة. 
5 من مقاتلي املعارضة املسلحة. 

يف حمافظة إدلب مشااًل تتمركز ميليشيات شيعية حملية يف قرية الفوعة، وتنفذ عمليات قصف ممنهجة بقذائف اهلاون على القرى 
احمليطة هبا كقرى بنش، ورام محدان، وتفتناز، وطعوم.

يف حمافظة درعا، ويف مدينة بصرى الشام بشكل رئيس، تتمركز امليليشيات الشيعية يف القسم اجلنويب من املدينة، وتنفذ عمليات 
قصف عشوائي على احلي الشرقي من مدينة بصرى الشام، وكذلك على مدينة اجليزة غرابً.

يف لبنان: 
يف املدة الواقعة بني يوم السبت 2/ آب/ 2014، حىت اخلميس 7/ آب/ 2014، وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفاًل، و8 سيدات يف قصف ملخيم الالجئني السوريني يف بلدة عرسال، نفذته قوات اجليش اللبناين 

مبشاركة واسعة من ميليشيات اتبعة حلزب هللا، نفذت معظم عمليات القصف التحريضي.

 رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
العراقية  اللبنانية، واحلكومة  القادة السياسيني والعسكريني يف احلكومة اإليرانية، وحزب هللا وهو جزء رئيس يف احلكومة  إن 
السابقة واحلالية، وحبسب مبدأ »مسؤولية القيادة« يف القانون الدويل، مسؤولون عن اجلرائم اليت تقوم هبا ميليشيات اتبعة هلم 
يف سوراي، من عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب ترقى ألن تكون جرائم ضد اإلنسانية، ومن جرائم القصف العشوائي 

عدمي التمييز وجرائم احلصار، اليت ترقى إىل جرائم حرب.

جيب على اجملتمع الدويل حماربة التطرف بكل صوره وأشكاله وعدم اقتصاره على طائفة دون أخرى، وعلى عاتق األمم املتحدة 
تقع مسؤولية حفظ السلم واألمن األهليني، جيب على جملس األمن إحالل السلم وإصدار قرار خاص بشأن امليليشيات الشيعية 
املقاتلة يف سوراي على غرار القرار 2170 اخلاص ابلفصائل اإلسالمية املتشددة، كما نطالب اجمللس أن يقوم بفرض عقوابت 
على املسؤولني اإليرانيني والعراقيني واللبنانيني الذين ثبت تورطهم يف دعم تلك امليليشيات اليت ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية 

وجرائم حرب.
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