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يبدو أن النظام السوري حياول مرة أخرى 
أن يعرض نفسه كشريك يف التحالف 
ضد اإلرهاب عرب إظهار وحشية يف 

عمليات القصف والقتل...

مقدمـــــــــــــــــــة:
سيطر تنظيم داعش بشكل شبه كامل على حمافظة الرقة بتاريخ 12/ كانون الثاين/ 2014، 
ومنذ ذلك احلني وحىت صدور قرار جملس األمن 2170 بتاريخ 15/ آب/ 2014 اخلاص 
القوات  هبا  قامت  حمدودة  هجمات  سوى  نوثق  نكن  مل  اإلرهابية،  التنظيمات  مبكافحة 
واستهدفت  املدينة  أهايل  ضد  اهلجمات  تلك  معظم  وكانت  الرقة،  حمافظة  احلكومية ضد 
مرافقها احليوية، لكن بعد صدور قرار جملس األمن بدا أن هناك حماولة لدى النظام السوري 

للظهور مبظهر الشريك يف احلرب على اإلرهاب.

أواًل: القوات احلكومية:
قتلت القوات احلكومية منذ آذار/ 2011 وحىت اتريخ إصدار التقرير ما اليقل عن 1802 

شخصاً مدنياً، يتوزعون على الشكل التايل:
أ: ما قبل سيطرة تنظيم داعش على الرقة منذ آذار/ 2011 وحىت سيطرة تنظيم داعش على 
حمافظة الرقة 12/ كانون الثاين/ 2014، قتلت القوات احلكومية ما اليقل عن 1495 شخصاً 

مدنياً بينهم 189 طفاًل، و170 امرأة، و7 بسبب التعذيب.
ب: بعد سيطرة تنظيم داعش على الرقة 12/ كانون الثاين/ 2014 وحىت صدور قرار جملس 
اليقل عن  ما  بقتل  احلكومية  القوت  قيام  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت  األمن، 

307، بينهم 31 طفاًل و38 امرأة.
يتوزعون إىل:

قتل 110 أشخاص منذ 12/ كانون الثاين/ 2014 وحىت 15/ آب/ 2014 أي خالل 
7 أشهر.

قتل 197 منذ قرار جملس األمن بتاريخ 15/ آب/ 2014 وحىت اآلن أي خالل أقل من 
4 أشهر.

ومن ضمنها اجملزرة املروعة اليت حصلت بتاريخ 25/ تشرين الثاين اجلاري، واليت وثقنا حىت 
اللحظة مقتل ما اليقل عن 73 شخصاً مجيعهم من املدنيني، ومل يظهر لنا حىت اآلن وجود 
التحرايت جارية حول تلك  املنطقة، ومازالت  لتنظيم داعش يف تلك  أي هدف عسكري 

احلادثة.

حمافظة الرقة ابألرقام... ما بني النظام السوري وتنظيم داعش 
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يبدو أن النظام السوري حياول مرة أخرى أن يعرض نفسه كشريك يف التحالف ضد اإلرهاب عرب إظهار وحشية يف عمليات 
القصف والقتل، ألنه خارج نطاق احملاسبة القانونية أو األخالقية، وذلك عرب إابدة وإرهاب اجلميع، أواًل، سكان حمافظة الرقة 
وهم يشكلون أكثر من 99%، واثنياً، تنظيم داعش الذي يقيم بني األهايل كسلطة احتالل وأمر واقع، وهم ال يشكلون سوى 

أقل من 1% من جمموع سكان احملافظة.
وحنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نعيد التذكري أبن 
القوات احلكومية جتاوزت بكثري مرحلة خرق القانون الدويل 
اإلنساين، إىل خرق قرارات جملس األمن، وخصوصاً 2042 
 /21 بتاريخ  و2043   ،2012 نيسان/   /14 بتاريخ 
 ،2013 أيلول/   /27 بتاريخ  و2118   ،2012 نيسان/ 
و2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، ويف هذا أبلغ اإلهانة 
الدويل  بل ابجملتمع  األمن  فقط مبجلس  ليس  واالستخاف 

وجبوهر وقيمة اإلنسان.
استهدف الطريان احلريب بتاريخ 23/ آب/ 2014 املشفى 
الوطين مبدينة الطبقة يف حمافظة الرقة، وثقت الشبكة السورية 
فيه،  العاملة  الطبية  الكوادر  من   4 مقتل  اإلنسان  حلقوق 

إضافة إىل تضرر أجزاء واسعة.
ابلصواريخ  احلريب  الطريان  شّن   2014 أيلول/   /6 بتاريخ 
الفراغية مثانية غارات على مدينة الرقة استهدفت اثنتان منها 
املخبز  الغارات  دمرت  أبيض،  تل  شارع  يف  األندلس  فرن 
بشكل كامل،  متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
من توثيق مقتل ما اليقل عن 54 مدنياً وإصابة 40 آخرين.
ابلصواريخ  احلريب  الطريان  شّن   2014 أيلول/   /6 بتاريخ 
الفراغية مثانية غارات على مدينة الرقة استهدفت اثنتان منها 
مسجد اجلراكسة، ما أدى لتضرره، وثقت الشبكة السورية 
وإصابة  مدنياً،  ما اليقل عن  54  مقتل  اإلنسان  حلقوق 

40 آخرين.
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اثنياً: تنظيم داعش:
قتل تنظيم داعش املتطرف من املدنيني من أهايل حمافظة الرقة منذ أن بسط سيطرته عليها بتاريخ 12/ كانون الثاين/ 2014 

وحىت اتريخ إصدار التقرير ما اليقل عن 81 بينهم 7 أطفال و3 نساء.

نشري إىل أن مجيع تلك اإلحصائيات مسجلة لدينا ابالسم والصورة والتاريخ واملكان، ونقوم بشكل دوري بتزويد املفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان، وغريها من اجلهات املعنية حبصيلة الضحااي الشهرية يف سوراي.

االستنتاجات والتوصيات:

وهذه اإلحصائيات واحلوادث تظهر أن القوات احلكومية وتنظيم داعش املتطرف شركاء يف قتل الشعب السوري، ويف ارتكاب 
جرمية القتل حبق األهايل بشكل واسع مما يشكل جرائم ضد اإلنسانية.

البند 26 يف قرار جملس األمن 1674 بتاريخ 28/ نيسان/ 2006 يشري بشكل صريح إىل أن تعمـــد اســـتهداف الـــسكان 
للقـانون  االنتـشار  وواسـعة  وسـافرة،  منتظمـة،  انتهاكات  وارتكاب  ابحلماية،  املشمولني  األشـــخاص  مـــن  وغريهـــم  املـــدنيني 
اإلنـساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف حاالت الصراع املسلح، قد يشكالن هتديداً للسالم واألمن الدوليني، وإنه على 
استعداد للنظر يف تلـك احلـاالت واعتمـاد تـدابري مناسبة عند االقتضاء، وتؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبنه إن مل يكن 

ذلك البند ينطبق على حالة الصراع املسلح يف سوراي فأين سوف ينطبق؟
إن جملس األمن واألمم املتحدة يتحمالن مسؤولية كبرية واترخيية بسبب ختليهما عن مهامهما الرئيسة يف حفظ األمن والسلم، 

وسط كل هذا الكم من اجلرائم اليت مل يشهد هلا العصر احلديث نظرياً.
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