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 إعدام تنظيم الدولة اإلسالمية لألسرى
 من جنود النظام في الرقة جريمة حرب

األحد 7 أيلول 2014

التحقق من إعدام ما اليقل عن 375 جندياً تابعاً للنظام السوري

محتويات التقرير:

أوالً: مقدمة

ثانياً: تفاصيل الحادثة

ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات

رابعاً: المرفقات والملحقات

مقدمة التقرير:

ال تقوم منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على إحصاء القتلى العسكريين من جانب النظام السوري، وال القتلى العسكريين 
من جانب تنظيم الدولة اإلسالمية، بسبب حظر النظام السوري وتنظيم الدولة اإلسالمية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من 
من  مزيد  أجل  ومن  المطلوبين،  قائمة  رأس  في  كوادرها ووضعهم  بل ومالحقة  عليها،  تسيطر  التي  األراضي  على  العمل 
التفاصيل نرجو االطالع على األصناف الخمسة األخرى التي تقوم الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بإحصائها عبر االطالع 

على منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

الهدف الرئيس من هذا التقرير هو تسليط الضوء على قيام الدولة اإلسالمية بارتكاب جرائم حرب بحق عشرات الجنود التابعين 
للنظام السوري، وذلك بعد اعتقالهم كأسرى في أعقاب سيطرتها على مطار الطبقة العسكري، في انتهاك فظيع يعيد إلى أذهان 
السوريين ما قامت به قوات النظام السوري نفسها من عمليات إعدام ميدانية ليس لجنود من الثوار فحسب بل لعائالت مدينة 
بأكملها، عبر عشرات المجازر الوحشية التي تلت اقتحام تلك المناطق، نرجو االطالع على دراسة الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان حول أضخم المجازر التي ارتكبها النظام السوري.

وهنا البد من التذكير أنه ال توجد أي جهة حكومية أو غير حكومية تابعة للنظام السوري تقوم بتوثيق القتلى من العسكريين 
التابعين للنظام السوري، وكانت الحكومة السورية قد توقفت عن تزويد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بقوائم القتلى منذ 
شهر آذار 2012، وكان مجموع ماقدمه النظام السوري من حصيلة للقتلى في ذلك الوقت يبلغ 2469 شخصاً فقط، فيما قدمت 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تلك الفترة قوائم بإحصائيات الضحايا تتجاوز الـ 45 ألف شخص، بينهم المدنيون الموالون 
للنظام السوري، ألننا نوعاً ما تمكنا من إحصائهم ، بخالف العسكريين والشبيحة والميليشيات السورية كجيش الدفاع الوطني.

تفاصيل الحادثة:

بث اإلعالم الرسمي للنظام السوري يوم السبت بتاريخ 23/آب/2014 تقريراً من داخل مطار الطبقة يؤكد فيه على السيطرة 
التامة على المطار، وعلى المناطق المجاورة له، وقد عرض في التقرير عدداً من الطائرات المقاتلة، كما عرض التقرير الدعم 
الجوي الذي يصل إلى المطار، في اليوم التالي 24/آب/2014 اعترف اإلعالم الرسمي فجأة بسقوط مطار الطبقة العسكري 

بشكل كامل بيد تنظيم الدولة اإلسالمية، ووصف األمر بـ«اإلخالء«.
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استمرت المعارك في محيط المطار بعد السيطرة عليه لساعات طويلة، بين تنظيم الدولة من جهة وجنود النظام من جهة أخرى، 
وقد تحصن الجنود في عدد من المنازل إلى أن نفدت ذخيرتهم، دامت عمليات المطاردة واألسر قرابة الـ 48 ساعة بعد انتهاء 
المعركة، حيث حاول بعض الجنود الهرب نحو ريف حلب عبر ما يعرف بحاجز أثريا، إال أن الحاجز كان قد سقط بيد عناصر 

التنظيم، وبالتالي تم أسر معظم الجنود.

حاول النظام السوري فك الحصار عما تبقى من جنوده عبر القصف الصاروخي والجوي وإرسال تعزيزات لهذه الغاية، فقد 
أرسل رتالً عسكرياً مكوناً من 200 جندياً من القوات الخاصة من أجل فتح الطريق وفك الحصار عن قرابة 250 جندي فروا 
من مطار الطبقة ولجؤوا إلى مزرعة صحراوية »العجراوي« ريثما يتم إنقاذهم، فوقع الرتل بكمين وتمكن التنظيم من أسر 

مئات الجنود هناك، من ضمنهم العشرات من الجنود الذين كانوا محاصرين في مزرعة العجراوي.

قام تنظيم الدولة فيما بعد بإعدامهم بالقرب من معمل القرميد في الرقة، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من إحصاء 
األعداد بدقة، ولكن فقط عبر التدقيق في الصور والفيديوهات التي نشرها تنظيم الدولة.

قام التنظيم بعدة عمليات إعدام متفرقة ألسرى من جنود النظام، على سبيل المثال، إعدام ما اليقل عن 40 أسيراً في منطقة 
الحمرات بالقرب من مدينة الرقة بتاريخ 28/آب/2014.

تقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من خالل مقاطعة العشرات من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها التنظيم المتطرف 
وعناصره والتابعين له عبر حساباتهم المشهورة على تويتر، ثم محاولة التحقق من صحتها، ومن بعض المواقع الموالية للنظام 
السوري، التي نشرت بالمقابل صوراً ألبنائها العسكريين، بأن أعداد الضحايا من األسرى يصل إلى 375 شخصاً كحد أدنى.

كما نشر تنظيم الدولة المتطرف مقطع فيدييو يظهر فيه قرابة 150 أسيراً يساقون وهم شبه عراة وسط منطقة صحراوية، وسط 
عبارات طائفية وسخرية من قبل عناصر التنظيم المتطرف.

كما نشرت مواقع تابعة للتنظيم المتطرف صوراً لجنود أسرى آخرين في شاحنة صغيرة مفتوحة يبدو لنا أنها مصورة في ذات 
المنطقة، كما بث التنظيم تسجيالً مصوراً للعشرات من األسرى بينهم جنود وضباط في مكان مغلق وهم يتعرضون لإلهانة 

والشتم من قبل عناصر التنظيم المتطرف. 

االستنتاجات والتوصيات:

تنظيم الدولة اإلسالمية ارتكب جريمة الحرب بإعدام األسرى من الجنود التابعين للنظام السوري، وخرق قوانين الحرب، وهو 
ال يعترف بأي شرعية قانونية محلية أو دولية.

تخاذل المجتمع الدولي عن حماية المدنيين منذ بداية الثورة في سوريا، واالكتفاء بدور المراقبة والتعليق وفي بعض األحيان 
الدعم للنظام السوري في مسيرته اإلجرامية، وخصوصاً في ارتكاب ما اليقل عن 48 مجزرة تطهير إثني، أعطى شرعية كبيرة 
لخطاب تنظيم الدولة اإلسالمية الطائفي، مازال المجتمع الدولي حتى اللحظة يكيل بمكيالين وخصوصاً فيما يتعلق بالميليشيات 

الطائفية المقاتلة إلى جانب النظام السوري.
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المرفقات واألدلة:

تقرير مصور من قبل اإلعالم السوري الرسمي من داخل مطار الطبقة العسكري عشية سقوطه  2014/8/23، يؤكد فيه 
العسكرية  القوة  التنظيم، ويستعرض  أفراد  كبيرة من  أعداد  بقتل  قام  وأنه  المطار وصموده،  الرسمي سيطرته على  اإلعالم 

والجوية في صد التنظيم. 

مقطع فيديو بظهر األسرى من الجنود وهم عراة ويساقون إلى اإلعدام من قبل عناصر التنظيم

مقطع فيديو يظهر األسرى من الجنود بعد إعدامهم

يسوقون  وهم  التنظيم  من  عناصر  المقطع   في  يظهر 
عدداً كبيراً من جنود وضباط النظام السوري في منطقة 

صحراوية وهم ال يرتدون سوى مالبسهم الداخلية.

أحد أسرى النظام بيد تنظيم الدولة في الطبقة يتم التحقيق 
معه وشتمه ويظهر من ورائه عشرات الجنود والضباط 

األسرى وهم عراة 

آصف  المقدم  الطيار  بإعدام  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قام 
شوكت وفصل رأسه عن جسمه

مئات األسرى من جيش النظام بيد تنظيم الدولة يساقون 
لإلعدام

إعدام تنظيم الدولة اإلسالمية للعشرات من جنود النظام 

البادية من  في  يساقون  األسرى وهم  العسكريين  طابور 
قبل عناصر التنظيم لإلعدام

الدولة  تم أسرهم من قبل تنظيم  النظام  عناصر وضباط 
اإلسالمية 

وضباط  جنود  بعض  بتصفية  يقومون  التنظيم  عناصر 
مطار الطبقة 

قبيل  اإلسالمية   لعناصرالدولة  عسكري  رتل  صورة 
االنطالق لمهاجمة مطار الطبقة العسكري.
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