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في الذكرى السنوية الرابعة الغتيال الناشط رائد الفارس 
ال بد من محاسبة هيئة تحرير الشام المسؤولة عن مقتله 

وحمود جنيد في مدينة كفر نبل

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.



الذكــرى  الثانــي  تشــرين   /23 األربعــاء  اليــوم  يصــادف 
رائــد  البــارز  الناشــط  اغتيــال  علــى  الرابعــة  الســنوية 
فــي  ملثميــن  مســلحين  يــد  علــى  قتــل  الــذي  الفــارس، 
أن  بعــد  الشــام،  تحريــر  هيئــة  عليهــا  تســيطر  منطقــة 
أطلقــوا النــار علــى ســيارته التــي كان يســتقلها مــع زميلــه 
حمــود جنيــد يــوم الجمعة 23/ تشــرين الثانــي/ 2018، وكان 
رائــد قــد أخبرنــا أنــه تعــرض قبــل ذلــك لـــمحاولة اغتيــال 
فــي عــام 2014، إضافــًة إلــى عــدة حــوادث اعتــداء واعتقــال 

تعــرض لهــا علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام.

ــف  ــل بري ــة كفــر نب ــاء مدين ــد محمــود الفــارس، مــن أبن رائ
محافظــة إدلــب الجنوبــي، مــن مواليــد عــام 1972. 

عمــل رائــد فــي بدايــات الحــراك الشــعبي مــع عــدد مــن النشــطاء اآلخريــن علــى فكــرة وتنفيــذ كتابــة شــعارات 
ــة كفــر  مناهضــة للنظــام الســوري علــى الجــدران، كمــا ســاهَم فــي تنظيــم أول مظاهــرة خرجــت فــي مدين
 مبكــر للمالحقــة مــن قبــل األجهــزة 

ٍ
نبــل بعــد صــالة الجمعــة يــوم 1/ نيســان/ 2011، وهــذا مــا عرَّضــه بشــكل

األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري والتــي اقتحمــت منزلــه غيــَر مــرة.

وهــو مــن أوائــل مــن انتهــَج كتابــة اســم المدينــة التــي ُتقــام فيهــا المظاهــرة وتاريــخ ذلــك اليــوم علــى جميــع 
الالفتــات التــي ترفــع فــي المظاهــرات، وكان أبــرز مــا اشــتهر بــه رســم اللوحــات، وهــو مــن أطلــق مــع الرســام 
“أحمــد جــالل” فكــرة رســم لوحــات الكاريكاتيــر لرفعهــا في المظاهــرات، وكان محتوى هــذه اللوحات اإلبداعية 
وطريقــة رســمها واســتمراريتها األســبوعية األســباب الرئيســة التــي جعلــت المجتمــع الســوري ينتظرهــا 

بفــارغ الصبــر كل جمعــة، حتــى أصبحــت تقليــدًا ورمــزًا أساســيًا مــن رمــوز الحــراك الشــعبي نحــو الحريــة.
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ــَس “راديــو فريــش”، الــذي ُيعــدُّ أول إذاعــة فــي المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة قــوات  فــي عــام 2012 أسَّ
النظــام الســوري، وأنشــأ الحقــًا موقعــًا إلكترونيــًا خاصــًا باإلذاعــة، ومــن ثــّم ســاهم فــي تأســيس “اتحــاد 
المكاتــب الثوريــة– URB”، الــذي يضــمُّ العديــد مــن المشــاريع اإلعالميــة والخدميــة مثــل: راديــو فريــش، 
ومجلــة المنطــرة، ومركــز مزايــا النســائي، ومكتــب الطفــل، ومكتــب المــرأة، ومكتــب العمالــة، وحملــة عيــش 

وغيرهــا.

فــي  ومســاهمته  وإدارتــه  الفــارس  رائــد  نشــاطات 
ــة وتوعويــة، إضافــًة إلــى مطالبتــه  عــدة مشــاريع مدنيَّ
لالســتبداد  المتكــرر  وانتقــاده  والديمقراطيــة،  بالحريــة 
والنتهــاكات وممارســات التَّنظيمــات المتطرفــة جعلت 
وتهديــدات  العتقــاالت  ذلــك  عرَّضــه  كمــا  هدفــًا،  منــه 

عــدة.

رفــض رائــد الفــارس فكــرة الخــروج مــن بلدتــه وتركهــا وأهلهــا فريســة للتنظيمات المتشــددة، وقــد ارتفعت 
ســوية التهديــدات والضغوطــات التــي تعــرض لهــا قبيــل الهجــوم األخيــر الــذي أودى بحياتــه، وبشــكل خــاص 
ــل البقــاء  بعــد اعتقــال هيئــة تحريــر الشــام المحامــي ياســر الســليم1 يــوم األحــد 21/ أيلــول/ 2018، لكنــه فضَّ

علــى الرغــم مــن التهديــد الكبيــر علــى حياتــه.

1  محاٍم تسلم إدارة منظمة محامون من أجل العدالة، التي أسسها رائد في عام 2014، ثم انتقلت إدارتها الحقًا إلى محام آخر، وكان ياسر السليم ال يزال 

معتقال وقت حادثة اغتيال رائد الفارس في 23/ تشرين الثاني/ 2018

https://www.alaraby.co.uk/sites/default/files/media/images/D235823D-1452-4AE2-9130-F5B536C65777.jpg
https://i0.wp.com/horrya.net/wp-content/uploads/2018/11/11755227_885499804876794_7707728430110062008_n.jpg?resize=960%2C720&ssl=1


تفاصيل الهجوم: 
لــت  ــي/ 2018 حمَّ ــخ 28/ تشــرين الثان ــرًا بتاري ــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقري وكان
فيــه هيئــة تحريــر الشــام المســؤولية عــن مقتــل رائــد وحمــود، وبحســب التحقيــق فإنــه وفــي يــوم الجمعــة 
23/ تشــرين الثانــي/ 2018، قرابــة الســاعة 12:00 بتوقيــت دمشــق/ GMT 10:00، وبينمــا كان النــاس يــؤدون 
صــالة الجمعــة، تتبعــت ســيارة فــان ســيارة الناشــط رائــد الفــارس التــي كان يقودهــا برفقــة الناشــط حمــود 
جنيــد وعلــي دنــدوش، ولــدى توقــف الســيارة أطلــق مســلحون ملثمــون النــار علــى ســيارة الناشــط رائــد 
الفــارس؛ مــا أدى إلــى وفــاة رائــد الفــارس وحمــود جنيــد. ثــم انســحب المســلحون علــى الفــور عقــب تنفيــذ 
العمليــة، التــي خطــط لهــا أن تجــري فــي أثنــاء وجــود معظــم األهالــي فــي المســاجد ألداء صــالة الجمعــة، 
ل علــى المســلحين التَّحــرك فــي المدينــة وإتمــام عمليتهــم اإلرهابيــة والخــروج مــن المدينــة  األمــر الــذي ســهَّ
ــد بعــض أهالــي المدينــة  دون إمكانيــة الوصــول إلــى مزيــد مــن التَّفاصيــل عــن هويتهــم وأشــكالهم، وقــد أكَّ
ــد أثرهــا بعــد 

ِ
أنَّ الســيارة التــي كان يســتقلها القتلــة توجهــت شــرقًا أواًل، ومــن ثــم باتجــاه وســط المدينــة وُفق

ذلــك. وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ هيئــة تحريــر الشــام كانــت فــي ذلــك الوقــت تضــع حواجــز لهــا علــى المخــارج 
الشــمالية والغربيــة للمدينــة فــي حيــن ال يوجــد حواجــز لهــا علــى المخــارج الشــرقية والجنوبيــة.

تشييع جثماني رائد الفارس وحمود جنيد عقب اغتيالهما من قبل مسلحين مجهولين في مدينة كفر نبل/ إدلب 
في 23/ تشرين الثاني/ 2018
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إنَّ هيئــة تحريــر الشــام هــي الجهــة المســيطرة بشــكل شــبه كامــل علــى المدينــة وبالتالــي فهــي 
تتحمــل مســؤولية حمايــة أهلهــا أواًل، كمــا أنهــا لــم تقــم بأيــة عمليــة تنديــد أو تحقيــق أو اكتــراث بحادثــة 
االغتيــال اإلرهابيــة التــي هــزَّت المدينــة وقتلــت أبــرز نشــطائها، إضافــًة إلــى أنَّ التحقيقــات التــي قمنــا 
بهــا تشــير إلــى أن عناصــر تابعيــن لهــا هــم مــن نفــذوا هــذا االنتهــاك الفظيــع، ويتوجــب علينــا التذكيــر 
بهــذه الجريمــة الفظيعــة وتكــرار المطالبــة بمحاســبة مرتكبيهــا، وهــي تثبــت أن المجتمعــات المحليــة 
الواقعــة تحــت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام هــي األكثــر معانــاة مــن انتهاكاتهــا، ويتوجــب عــدم وصمهــا 
بالســواد واحتضــان هيئــة تحريــر الشــام، فهــي ضحيــة لســيطرة قــوة عســكرية تحكمها بالحديــد والنار.


