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 محتويات التقرير

 المنهجية

 تفاصيل

 توصيات

 لحقوق اإلنسان في توثيق الضحايا منهجية الشبكة السورية

، تقوم الشبكة تتبع ألي جهة حزبية أوسياسية ال ةحقوق اإلنسان منظمة حقوقية مستقلالشبكة السورية ل

 .1122منذ عام ق الضحايا والمعتقلين في سورية توثيوبتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان 

 منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في توثيق الضحايانرجو االطالع على 

 

 

 تمدد تنظيم الدولة (2

مايسمى "تنظيم الدولة اإلسالمية" بتاريخ منذ اللحظات األولى التي أعلن فيها عن 

ف االنتهاكات التي يرتكبها عناصر وحتى تاريخ طباعة هذا التقرير، لم تتوق 1122/نيسان/9

، فقد عمد في جميع المناطق التي سيطر عليها أو اقتحمهابحق أبناء الشعب السوري  التنظيم

 يناإلغاثيحراك الثوري النشطاء تعذيب واالغتياالت لالوخطف سياسة البداية إلى 

 والهجوم الممنهج على، دارة المحليةمجالس اإلأعضاء اعتقال إضافة إلى  ين،واإلعالمي

، تمهيداً للسيطرة والتمدد التدريجي في المناطق المحررة ؛طردهاصغيرة والفصائل المسلحة ال

، ومنع وجود أي مخالف أو منافس في مناطقه ،صارمة على الحريات والتعبير فرض قيوداً و

نقاذهم من بطش وهيمنة هذا كل ذلك وغيره تسبب في استنجاد األهالي بكتائب من الثوار إل

المستبد الجديد الذي خلف النظام السوري في حكمه الدكتاتوري اإلرهابي، حاولت العديد من 

ً األطراف محاولة احتواء األزمة بين األهالي وتنظيم الدو باءت بالفشل، بسبب  لة ولكنها جميعا

تسلطية والتي خرج السوريين في ثورتهم ضدها، وبدأت استمرار تنظيم الدولة في ممارساته ال

بعض فصائل المعارضة المسلحة االشتباك مع تنظيم الدولة لطرده من بعض المناطق التي 

تأسيس التنظيم في لبثت أن انضمت فصائل أخرى، ولم يكد يمضي على  يتحكم بها، ثم ما

وكما استعرض أشهر حتى أجمعت أغلب فصائل المعارضة المسلحة على قتاله،  6سوريا 

صفحة( الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول تنظيم الدولة  66) التقرير الموسع

إلى حرب واسعة ممتدة على عدة  1122، فقد تحولت االشتباكات في بدايات عام اإلسالمية

حلب الشرقي واستطاعت حصره بداية شباط من العام نفسه في الرقة وبلدات ريف  ،اتجبه

استخدم فيها التنظيم المتطرف السيارات المفخخة في المناطق اآلهلة  )الباب، منبج، جرابلس(،

 حصيلة شاملة للضحايا الذين قتلهم تنظيم الدولة اإلسالمية

 

ريرتفاصيل التق  

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/?p=1235
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الفردي  القصف العشوائي عديم التمييز، إضافة إلى عمليات اإلعدام الميدانيوبالسكان، 

 رؤوس إلرهاب الخصوم.والجماعي وقطع ال

ريعة في التمدد خطوات واسعة وس حققولكن التنظيم استعاد قوته وأعاد ترتيب صفوفه و

شهر راضي السورية خالل األجزاء كبيرة في شمال وشرق األأوفرض سيطرته على 

ه على وسيطرت حزيران من هذا العام، 21لموصل في خاصة بعد سيطرته على ا ،الماضية

ما منحه دفقاً هائالً من المعنويات والقوة العسكرية والمنضمين  بعتادها الكامل،فرق عسكرية 

خاصة لصالح تمدده في  ،الجدد )من جنسيات عربية وأوروبية إضافة للعراقيين والسوريين(

 صف األول من شهر تموز لهذا العام،محافظة دير الزور وسيطرته شبه الكاملة هناك مع الن

قدرة الو طية والمائية والزراعية،ى المناطق السورية من حيث الموارد النفما منحه التحكم بأغن

 على الربط المباشر مع مناطق انطالقه ونفوذه في العراق.

 

وعلى أجزاء  وعلى معظم محافظة دير الزور ،بالكامل على محافظة الرقةالتنظيم اآلن  يسيطر

ومهاجمة القرى  استطاع التقدم في الريف الشرقي لحلبكما ، كبيرة من بادية حماة وحمص

تاريخ وب، 1122( منذ بداية شهر تموز /ريبة من مدينة عين عرب )كوبانيالكردية الق

 ،والغوز ،بارح ،تركمان) :بلدة أخترين وبلدات وقرىتمكن من السيطرة على  1122/آب/22

وتجري ، والمسعودية( ،بقودوي ،والحميدية ،والعزيزية ،واحتيمالت ،ودابق ،وارشاف

سيطرته ونفوذه  اشتباكات بالقرب من مارع في الريف الشمالي الحلبي في محاولة منه لبسط

وقطع طرق إمداد الثوار  لسيطرة على المعابر الحدوية مع تركيافي طموح ل على تلك المناطق

 لحصارهم.

 

حول خطر  التقارير التحذيرية السابقةوقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان العديد من 

التدفق المستمر  وذلك عبر تمدد وانتشار تنظيم الدولة، ألنه بذلك يكتسب موارد بشرية أوالً 

انضمام بعض السوريين إلى صفوفه، إما إضافة إلى  ،للمهاجرين العرب واألوروبيين إليه

لرغبة في الدخل الشهري ، أو اةبسبب الخوف من التنظيم وبالتالي الحصول على بيئة آمن

 ً ضعاف الدخل ألدى أعضاء التنظيم حيث يصل في بعض األحيان إلى خمسة  المرتفع نسبيا

ً الشهري ل رته على يكتسب موارد طبيبعية ومادية عبر بسط سيط لمقاتل في المعارضة، وثانيا

ر له إمداداً فما يو وافد المائية والمحاصيل الزراعية،المناطق الغنية بالموارد النفطية والر

إضافة لقدرته على فرض نفسه كدولة واقعية على األرض ولم تعد  اقتصاديا مستمراً،

ً وهو األهم: بسبب المذابح وا ،افتراضية ونذكر هنا  النتهاكات الفظيعة التي يقوم بها،وثالثا

شعيطات في ريف دير قبل اقتحام التنظيم لقرى ال بالبيان التحذيري الذي أصدرته الشبكة

 وارتكابه مذابح وانتهاكات مرّوعة. ،الزور
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 حصيلة الضحايا (1

قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتوثيق الضحايا المدنيين والثوار المقاتلين الذين قتلهم 

أسمائهم وصورهم وتاريخ رية لحقوق اإلنسان قوائم كاملة بتنظيم الدولة، وتمتلك الشبكة السو

ت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بنسخة من جميع تلك الوفاة وكيفية الوفاة، وقد زود

 القوائم.

اليقل  وحتى تاريخ طباعة هذا التقرير ما 1122 / نيسان / 9قتل تنظيم الدولة منذ نشأته بتاريخ فقد 

 ، ويتوزع مجموع الضحايا إلى:% 99 ن بنسبة، األغلبية العظمى منهم سوريواً شخص 2242عن 

 امرأة. 42طفل و 229بينهم  421: المدنيين 

  :1692المقاتلين. 

ة في منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، فإن بعض صور الضحايا وباإلضافة إلى المصادر الوارد

"عمالء و"الكفار" و"المرتدين" باعتبارهم من يتم الحصول عليها من تفاخر عناصر التنظيم بذبحهم 

 اضية مرضية.الغرب"، ويظهر لنا أن ذلك يتم بطريقة استعر

 

 

ذابح النظام وفرع النتهاكات وم م جزء من المشكلة السورية العامة،إن مشكلة تنظيم دولة العراق والشا

 به التنظيم من انتهاكات حتى اآلن،والتي تتجاوز بعشرات األضعاف ما قام  السوري بحق السوريين،

 ،بالعالج الكلي للمسألة السورية ومنع ازدواجية المعاييرووقف انتهاكاته يكون وعالج تمدد التنظيم 

بدءاً من النظام السوري قبل المجموعات المتطرفة  ،ومحاسبة جميع المجرمين المتورطين باالنتهاكات

إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية وجهودها في التغيير  ،طغت على المشهد اإلعالمي مؤخراً  التي

 ،تنظيم دولة العراق والشام ي قوات تمارس انتهاكات ومذابح بحقها سواء كانأ والدفاع عن نفسها ضد

ديفة لها )الحرس الثوري اإليراني، حزب هللا أو القوات الحكومية والميليشيات السورية واإلقليمية الر

اللبناني، عصائب أهل الحق، فيلق بدر، لواء أبو الفضل العباس، كتائب البعث، قوات الدفاع 

والتي تشجع  المجموعات غير السورية والمتطرفة،دون التعامل بازدواجية معايير مع ...الخ(. الوطني.

ً مثل )داعش( أرضية موضوعية لالنتشار  ً طائفيا ً إرهابيا على ردة الفعل الطائفية والتي تمنح تنظيما

 والتمدد.

 

 

 التوصيات


