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      مقدمة  - أوالً   
(ويشــار إليهــا “ الدولــة اإلســالمية”جلــأت اموعــة املســلحة الــيت أعلنــت نفســها باســم   - 1

إىل ممارسات حمسـوبة مـن اسـتعمال الوحشـية  )1(“)داعش”أو “ موعة املسلحةا”أدناه باسم 
الواقعــة حتــت ســيطرا. وهــي جمموعــة إرهابيــة، احملليــة والتلقــني لكفالــة خضــوع اتمعــات العلنيــة 

، وأصبحت مرادفاً للعنف املفرط ضد املدنيني 2170وفقاً لتوصيف جملس األمن مبوجب القرار 
  لديها.  واملقاتلني األسرى

وتستند هذه الورقـة إىل إفـادات مباشـرة مـن الضـحايا والشـهود تصـف أثـر حكـم داعـش   - 2
علـــى حيـــام. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يتضـــمن التقريـــر معلومـــات مـــأخوذة مـــن منشـــورات وصـــور 

بصـــورة فيـــديو وزعتهـــا اجلماعـــة املســـلحة. واملـــواد الـــيت نشـــرا داعـــش تـــروج فوتوغرافيـــة ومقـــاطع 
هم. ويتنـاقض ذلـك بصـورة واضـحة مـع مـا تفعلـه حكومـة اجلمهوريـة متـداءام وجـرائالعواضـحة 

ن إخفاء األدلة على االنتهاكات والتجاوزات الـيت و العربية السورية واملقاتلون اآلخرين الذين حياول
يقومــون ــا. ويف حــني أن هــذه الورقــة تتنــاول ســلوك داعــش فــإن ذلــك ال ينبغــي أن حيجــب أن 

  ى يف الصراع تواصل ارتكاب انتهاكات شنيعة ضد املدنيني واملقاتلني األسرى.األطراف األخر 

وتســعى مــا تســمى الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام مــن خــالل النشــر عــن وحشــيتها   - 3
دين ُجـدد، نـإىل توضيح سلطتها على املناطق الواقعة حتت سيطرا وإظهار قوا لكي جتـذب جم

عــــات أو دول تتحــــدى عقيــــدا. وهامجــــت هــــذه اموعــــة الصــــحفيني وــــدد أي أفــــراد أو جممو 
والناشطني الذين حياولون نقل صورة عـن املعانـاة اليوميـة للـذين يعيشـون حتـت قبضـتها. ويف كثـري 
مــن األحيــان يشــعر مــن ال يــزال يعــيش يف املنــاطق الــيت تســيطر عليهــا داعــش خبــوف ميــنعهم مــن 

  من انتقامها. لتوجسهماحلديث 

مقابلــة مــع رجــال ونســاء وأطفــال هربــوا مــن املنــاطق الــيت  300واســتناداً إىل أكثــر مــن   - 4
تســـيطر عليهـــا داعـــش أو ال يزالـــون يعيشـــون فيهـــا فإننـــا نكشـــف عـــن أصـــوات الســـوريني الـــذين 

  حاولت داعش إسكام.
  

    ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا  - ثانياً   
سـالمية يف العــراق وسـوريا فصـيًال واحــداً بـني مئـات مــن يف البدايـة كـان تنظــيم الدولـة اإل  - 5

ليصـبح نمـو هـذا التنظـيم ي بـدأ 2013سوريا. ويف نيسـان/أبريل املسلحة األخرى يف  اموعات

__________ 

 “.داعش”وأ “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام”وتُعرف أيضاً باسم   )1(  
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نة ومنظمة تنظيمياً جيداً تسيطر على أجزاء كبرية من املناطق املأهولة يف سوريا ممسلحة مهيقوة 
  السالم واالستقرار يف املنطقة.والعراق، ومتثل خطراً كبرياً على 

إنشــاء تنظــيم القاعــدة عنــدما قــام أبـو ُمصــَعب الزرقــاوي ب اموعــةتكمـن بــدايات هــذه و   - 6
مـع اموعـات  بـالد الرافـَدين. وبعـد انـدماج تنظـيم القاعـدة يف 2004يف عام بالد الرافَدين يف 

لـى نفسـه امسـاً جديـداً هـو دولـة أطلق تنظيم القاعدة ع 2006اجلهادية العراقية األخرى يف عام 
اإلسـالمية. ورغـم أن محلـة مكافحـة اإلرهـاب يف العـراق الـيت قامـت ـا الواليـات املتحــدة العـراق 

هذه اموعة من  تمكانة هذا التنظيم فقد استفاد احندارأّدت إىل  2011-2006يف الفرتة 
هـي عمليـة تسـارعت مـع انفجـار تقرار يف املنطقـة لتواصـل عمليـات التجنيـد والتعبئـة، و عدم االسـ

املتطـرفني اإلسـالمية إىل املقـاتلني العـراق ، انضـم أعضـاء دولـة 2011الصراع السـوري. ويف عـام 
يف املعروفـة باسـم جبهـة النصـرة واملنتميـة إىل القاعـدة احملليني يف سوريا يف إطار اموعـة املسـلحة 

  القوات احلكومية.  القتال ضد

الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام الـذي أنشـئ حـديثاً عـن جبهـة وبعد انفصال تنظـيم   - 7
ـــة اإلســـالمية علـــى معظـــم قـــدرات جبهـــة 2013النصـــرة يف نيســـان/أبريل  ، اســـتوىل تنظـــيم الدول

تلـــة قبـــل مقا“ دولـــة”النصـــرة وجنودهـــا. وقـــام تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية بـــإيالء األولويـــة إىل بنـــاء 
 قيادات اتمع احملليخبنق املعارضة واستهداف  سلطته من ظيماحلكومة السورية وبذلك عزز التن

املســلحة األخــرى والناشــطني. وأطلــق ذلــك شــعوراً متزايــداً باالســتياء وأدى إىل  اموعــاتوقــادة 
ــات املســــلحة الكــــربى األخــــرى يف أوائــــل عــــام  . وبعــــد 2014مواجهــــات عســــكرية مــــع اموعــ

ا ارق سوريا، عززت اموعة سيطرا العسكرية وقدر يف مشال ش معاقلهاانسحاب اموعة إىل 
  . املالية

اً باملكاســـب الـــيت حققتهـــا ويف ايـــة األمـــر تعـــززت مـــوارد تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية كثـــري   - 8
. ومنـذ ذلـك احلـني ظلـت هـذه اموعـة تواصـل توسـيع 2014اموعة يف العـراق يف متوز/يوليـه 

يــة واألرض يف شــرق ســوريا. وانفجــرت مناوشــات متفرقــة يف املنــاطق ســيطرا علــى املــوارد الطبيع
الكرديــة يف مشــال ســوريا وتصــاعدت لتصــبح صــراعاً جانبيــاً كثيفــاً وطــويًال بــني اموعــة الكرديــة 
املسلحة املعروفة باسم وحـدات احلمايـة الشـعبية الكرديـة وتنظـيم الدولـة اإلسـالمية، ووصـلت إىل 

  . 2014للسيطرة على عني العرب (كوباين) منذ أيلول/سبتمرب ة ذروا يف املعركة اجلاري

ا املاليــة بــني اتمعــات احملليــة اليائســة اقتصــادياً اعقيــدة اموعــة وقــدر  وجتلــت أصــداء  - 9
واجتماعيــــاً. وعلــــى الصــــعيد احمللــــي، اســــتغلت اموعــــة التمكــــني التــــدرجيي ألكثــــر اموعــــات 

 االنتمـاء الطــائفي والقبلــيتفتــت االجتمــاعي احلـايل علــى خطــوط املسـلحة تطرفــاً كمــا اسـتغلت ال
  لتقيم شبكة جديدة من التحالفات بني الداعمني احملليني واخلارجيني. 
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اتمــع الــدويل يقلــل مــن قيمــة التهديــد الــذي تثــريه هــذه اموعــة أمــام االســتقرار  ظــلّ و   - 10
وكان اإلخفاق يف التوصـل إىل حـل سياسـي اإلقليمي إىل أن قامت حبملتها الناجحة يف العراق. 

معانـاة السـكان قـد تـرك فراغـاً خطـرياً أو غري ذلك من البدائل لوقف العنف يف سوريا ولتخفيـف 
  ه املتطرفون ومؤيدوهم األجانب. ألم

إىل مجيـــع املقــــاتلني يف ســــوريا قــــد ســــاهم يف حتــــول وكـــان الــــدعم اخلــــارجي الــــذي يقــــدم   - 11
التطـــرف وأفـــاد يف النهايـــة تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يف العـــراق والشـــام.  اموعـــات املســـلحة إىل

وكانــت املنظمــات اخلرييــة واألثريــاء ميولــون الكيانــات املتطرفــة املســتعدة لــدعم عقائــدهم وخدمـــة 
براجمهم. وكانت األسلحة والدعم املقدمان إىل اموعات املسـلحة الـيت تعتـرب معتدلـة يقعـان مـرة 

  مبا فيها داعش. اموعات األكثر تطرفاً  يبعد مرة يف أيد

كبـــري مـــن املقـــاتلني األجانـــب يف توســـع اموعـــة مـــع انضـــمام عـــدد   وقـــد ســـاهم وصـــول  - 12
إىل صـــفوفها. وحـــىت وقـــت قريـــب جـــداً كـــان اتمـــع الـــدويل  أشـــخاص غايـــة يف التطـــرف واخلـــربة

  ول إىل منطقة الصراع.الدول ااورة قد أخفقوا يف اختاذ تدابري فعالة ملنع الدخو 

وتعمـــل داعـــش حتـــت قيـــادة مســـؤولة وتتســـم يكـــل تـــراتيب، يشـــمل مســـتوى للسياســـة   - 13
ت اموعة نظاماً للقيادة والسيطرة حتت أبو بكـر البغـدادي، الـذي يسـتحوذ علـى أالعامة. وأنش

الســلطة املطلقــة ويدعمــه عــدد مــن الكيانــات منهــا جملــس عســكري. وتعتمــد داعــش أيضــاً علــى 
واحملليني والقادة العسكريني لتطبيق نظام صـارم بـني صـفوفها وكفالـة شبكة من األمراء اإلقليميني 

الســــيطرة الكاملــــة علــــى أراضــــيها. ويف األشــــهر األخــــرية، اعتمــــدت اموعــــة أيضــــاً علــــى قيــــادة 
عســـكرية مركزيـــة مـــن أجـــل تنســـيق عمليـــات االنتشـــار الواســـعة للمقـــاتلني واملعـــدات يف خمتلـــف 

سـيطرون ياألجانـب جلبهات. ورغم جتنيد آالف السوريني يف صـفوفها ال يـزال املقـاتلون خطوط ا
  إىل حد كبري على هيكل قيادا. 

القـــدرات العســـكرية للمجموعـــة املســـلحة. واســـتخدمت  تزايـــدتويف األشـــهر األخـــرية،   - 14
صـابات اإلاسـتخدام األسـلحة املتفجـرة وإيقـاع  ومشل ذلـك، على نطاق واسع تكتيكات وحشية

يــة أو تفجــري ســيارات مفخخــة يف اهلجــوم علــى املــدنيني مــن خــالل عمليــات انتحار  بأعــداد كبــرية
أثنـــاء العمليـــات العســكرية. واعتمـــدت اموعـــة عــن بُعـــد، وإعـــدام املقــاتلني الـــذين يقعـــوا أســرى 
احمللــي. ة خصــومها وكفالــة التفــوق أملفاجــ النريانيــةأيضــاً علــى زيــادة قــدرا علــى احلركــة وقــدراا 

اموعــات يف وتشــمل اســرتاتيجيتها العســكرية أيضــاً التفــاوض إلقامــة اتفاقــات حمليــة مــع خمتلــف 
  “.فرق تسد”إطار سياسة 

الـذي تسـتويل عليـه مـن املقـاتلني وكانت داعش تعتمـد يف البدايـة علـى العتـاد العسـكري   - 15
اعمني اخلـارجيني. وزادت اموعـة  املسلحني السوريني اآلخرين مبـا يف ذلـك العتـاد املقـدم مـن الـد
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اموعـة بفضــل اســتقالهلا ا العســكرية بعـد محلتهــا الناجحــة يف العـراق. ومتكنــت اكثـرياً مــن قـدر 
  املايل أيضاً من احلصول على عتاد عسكري يف األسواق احمللية.

ائياً وإن كـان يف الرقة واملناطق األخرى اليت تسيطر عليها نظاماً إدارياً بدأقامت داعش و   - 16
نَكـــرصــارماً يتـــألف مـــن شـــرطة احلســـبة 

ُ
والشـــرطة العامـــة واحملـــاكم  لألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن امل

ق القبلية والتعلـيم. وحتـافظ اموعـة علـى املنـاطوالكيانات اليت تدير عمليات التجنيد والعالقات 
  ة عالية من القمع. اخلدمات األساسية يف بيئة تتسم بدرج الواقعة حتت سيطرا بإقامة بعض

تقــوم يف البدايــة علــى “ خالفــة”أعلنــت داعــش نفســها  2014حزيران/يونيــه  29ويف   - 17
كـان إنشـاء املناطق الواقعـة حتـت سـيطرا يف سـوريا والعـراق دون أن تقتصـر علـى هـذه املنـاطق. و 

ة منـذ بدايـة والعسـكرية للمجموعـ اخلطابيـةاخلالفة يشكل جانبـاً جوهريـاً مـن األهـداف التوسـعية 
أنشطتها. وكان وجود هذا الكيان اجلديد الذي أعلنت عنه اموعة ميثل حافزاً إضـافياً ملـن كـان 
لديـــه اجتـــاه لالنضـــمام إىل احلركـــة لكـــي ينضـــم إليهـــا. وال يُنتظـــر مـــن انـــدين اجلُـــدد الـــدخول يف 

الناشــئة. ويثبــت “ ةالدولــ”النشـاط العســكري وحــده ولكــن يُنتظــر مــنهم أيضـاً املســاعدة يف بنــاء 
إعالن اخلالفة أن رؤية اموعة تشمل خطة طويلة األجل وأا قامت بعملياا العسكرية حتقيقاً 

  هلذه الغاية.

ويتمثـــــــل عنصـــــــر حمـــــــوري يف االســـــــرتاتيجية الدعائيـــــــة لـــــــداعش يف االســـــــتخدام الفعـــــــال   - 18
مجــع األمــوال. وقــد تــأثر  ط االجتماعيــة، ألغــراض التجنيــد و ئلالتصــاالت احلديثــة، وخاصــة الوســا

عمليـات يف كثري من اندين من املنطقة وما بعدها بصور العنف اليت وزعت على نطـاق واسـع 
  الرقبة والرجم.  اإلعدام وقطع

    
      األثر على الحياة المدنية  - ثالثاً   

إن  وقلـتبـن عمـي ُسـجن ال لسـبب إّال ألنـه قـال شـيئاً اعتربتـه داعـش زندقـة. اأبلغت احلراس أن 
، وأن اهللا وحــده هــو الــذي يوقــع عقوبتــه. وأدى كالمــي إىل الغضــب الشــديد لــيس صــحيحاً هــذا 

ربعمائـــة أا يف ضـــريب. وُضـــربت عي بعنـــف وألقـــوا يب علـــى األرض وبـــدأو لـــدى احلـــراس. فقـــاموا بـــدف
  وُسجنت لعدة أسابيع.جلدة 

  من حلب شاهد

  

ا؟ هــل قريتــك هنــا؟ هــذه ليســت قريتــك ملــاذا؟ هــل بيتــك هنــ”رد علــّي أمــري داعــش بغلظــة قــائًال: 
من هنا. قبل الصباح  ن أراك تتحدث عن بيت هنا. أنت لستأنا ال أريد أوليس لك بيت هنا. 



HRC/CRP/ISIS

 

6/23  
 

  “.هناأحد منكم يعود  واللن يبقى أحد منكم هنا 

  ردي أرغم على ترك بيته يف مشال حلبكُ   شاهد

  

األقليــات اإلثنيــة والدينيــة الــذين يعــيش املــدنيون، مبــن فــيهم الرجــال والنســاء واألطفــال و   - 19
يف حالـــة مـــن الرعـــب. ويصـــف الضـــحايا والشـــهود   املنـــاطق الـــيت تســـيطر عليهـــا داعـــشظلـــوا يف

اهلاربني دون اختالف بيـنهم كيـف تعرضـوا لألعمـال الـيت ترعـب السـكان وـدف إىل إسـكام. 
 يف املنظمـات وحتتجز الناشطني والعاملني معارضةأي وتستهدف داعش بصورة منهجية مصادر 

بــاملوت. وهــرب معظــم الصــحفيني وتوقفــوا عــن العمــل مــن وــددهم غــري احلكوميــة والصــحفيني 
  مناطق داعش.

ويف املنـــاطق الواقعـــة حتـــت ســـيطرة هـــذه اموعـــة املســـلحة عـــاىن املـــدنيون مـــن هجـــوم ال   - 20
ة وتوقـع عقوبـات م األساسية. وتقوم داعش بإنفاذ أحكامها بصورة تعسفياهوادة فيه على حري

ون قبــول احلكــم الــذي أعلنتــه. وقامــت فضــأو الــذين ير  ألوامــرهم مغلظــة متيــز فيهــا بــني املخــالفني
اجلمعيات، وهـي   تكوينداعش بعرقلة ممارسة احلريات الدينية وحرية التعبري وحرية التجمع وحرية 

إنفــاذ قراراــا مــن خــالل اً ب. وتقــوم هــذه اموعــة منهجيــكلهــا حريــات يكفلهــا القــانون الــدويل
راقبــة دائمــة داخــل اتمعــات احملليــة. وُيطلــب مــن األطفــال اإلبــالغ عــن مب والقيــامشــرطة احلســبة 

امتثال آبائهم لقواعد داعـش. ويصـف السـكان اهلـاربني سـرعة فـرض تعليمـات اجتماعيـة صـارمة 
مبــا يف  -الثقافيــة ت داعــش املمارســات االجتماعيــة و مجــيعقبهــا تنفيــذ وحشــي هلــذه القواعــد. وها

الـيت تعتربهـا متنافيـة مـع  -ذلك حفالت الزفاف واالحتفاالت املوسـيقية واالحتفـاالت التقليديـة 
ســــواء كــــان ذلــــك يف املنــــاطق احلضــــرية أو الريفيــــة، وأظهــــروا بــــذلك  كمــــا يتصــــوروا،م  دامعتقــــ

  تصميمهم على استئصال هذه اجلوانب من الثقافة السورية. 

عليهــا داعــش مــن وحشــية أعمــال  ت مــن الســكان يف املنــاطق الــيت ســيطر كثــري  ويشــكو  - 21
اموعـة بات احلدود اجلسدية على أساس تفسري هذه و العنف اليت يتم ارتكاا حتت مسمى عق

األيـــدي لســـبب جـــرائم مثـــل تـــدخني  قطـــع، مبـــا يف ذلـــك اجللـــد و تفســـرياً متطرفـــاً  لقـــوانني الشـــريعة
ا عقوبات داعش كيـف تعرضـوا لنظـام يقـوم علـى مبـدأ يقـول السجائر أو السرقة. ويصف ضحاي

امـة يف حماولـة ويتم فرض عقوبـات جسـدية يف احتفـاالت ع“. أنت مذنب حىت تثبت براءتك”
  الرعب بني السكان املدنيني.  حكم هذه اموعة ولنشر ملنع من قد يُعارض

لغــذاء مــن الوصــول إىل وصــول الســكان إىل اومل تســتطع األطــراف اإلنســانية الــيت تــدعم   - 22
نســــمة يف حمــــافظيت ديــــر الــــزور والرقــــة الــــواقعتني حتــــت ســــيطرة داعــــش منــــذ  600 000قرابــــة 
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داعــــش بعرقلــــة قيــــام ويف حمافظــــة احلســــكة قامــــت علــــى التــــوايل.  2014أيار/مــــايو ومتوز/يوليــــه 
بعـد ” :2014األطباء والعاملني الطبيني باسـترياد األدويـة. وقـال أحـد الشـهود يف نيسـان/أبريل 
للحصـــول علـــى أن اســـتولت داعـــش علـــى املنطقـــة واجـــه األشـــخاص الـــذين تركـــوا منـــاطق داعـــش 

ويصـف األطبـاء واملمرضـات اهلـروب بسـبب التقييـدات “. داعـش الوقـوع يف قبضـةاألدوية خطـر 
هــذه اموعــة توريــد املعونــة اإلنســانية  عنــدما متَنــععلــى أنشــطتهم املهنيــة الــيت تفرضــها داعــش. و 

 ا تعزموعفإةز اعتماد السكان على اخلدمات اليت تسيطر عليها ا.   

وتقــوم هــذه اموعــة بــوزع مقاتليهــا ومعــداا يف أمــاكن قريبــة جــداً مــن املنــاطق املدنيــة.   - 23
، وصــف “)عمليــة اإلرادة املتأصــلة”ومنــذ بدايــة الغــارات اجلويــة للتحــالف الــدويل علــى داعــش (

(حلب) كيف بدأ مقـاتلو داعـش يف التمركـز يف مسـاكن ومـزارع  املدنيون الذين يعيشون يف منبج
ــــة علــــى مواقــــع داعــــش إىل  بعــــض املــــدنيني. ويف إحــــدى ســــقوط املــــدنيني. وأّدت الغــــارات اجلوي

احلاالت، أُرغم أحد املدنيني الذين قتل أقاربه يف غارة جوية للتحالف على اهلروب ألنه اشـتكى 
  إىل داعش من وجودهم بالقرب من بيتهم. 

وعندما كانت داعش حتتل مناطق تقطنها جمتمعات متنوعة إثنية ودينية كانت األقليات   - 24
تُرغم إما على الذوبان أو اهلروب. وطبقت هذه اموعـة املسـلحة سياسـة فـرض عقوبـات متييزيـة 

واقـع مـع تـدمري امل -على أساس اهلوية اإلثنية أو الدينية  - كراهمثل الضرائب أو تغيري الدين باإل 
الدينيـــة والقيـــام منهجيـــاً بطـــرد جمموعـــات األقليـــات. وتشـــري القـــرائن إىل منـــط واضـــح مـــن أعمـــال 

والســيطرة  العنــف املوجهــة ضــد بعــض اموعــات بغــرض تقلــيص وجــودهم داخــل منــاطق داعــش
  .عليهم

هاجم مقاتلو داعش ثالث  2013ويف الفرتة بني أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر   - 25
كنيســة الشــهداء   وااحتلــو كيــة، الكاثوليالروميــة س مســيحية يف حمافظــة الرقــة ودمــروا الكنيســة كنــائ

يف تل أبـيض. ومـع انتشـار داعـش يف كنيسة أرمينية   وااألرمينية يف مدينة الرقة وحرق األرثوذوكسية
ــر  2014أمــاكن عبــادم. ويف أيلول/ســبتمرب شــرق ســوريا اســتمر اهلجــوم علــى املســيحيني و  دم

  اتلو داعش كنيسة أرمينية يف دير الزور.مق

نشــرت داعــش بيانــاً موجهــاً إىل املســيحيني الــذين هربــوا  2014شــباط/فرباير  23ويف   - 26
التحـــول إىل اإلســـالم أو دفـــع ضـــريبة اجلزيـــة. ومت توثيـــق وهـــي مـــن الرقـــة تضـــمن شـــروط عـــودم 

  التحويل القسري لعدة مسيحيني أشوريني إىل اإلسالم. 

يسوعي إيطايل  اهبدالوليو، وهو ر اختطفت داعش األب  2013متوز/يوليه  29ويف   - 27
يــزال  بعــد انتقــاد احلكومــة. وال 2012ام الســالم كــان قــد نفــي مــن ســوريا يف عــ اءنشــطأحــد و 
  ومكان احتجازه غري معروفني. صريهم
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قــــة يف مــــن املــــدن يف حمافظــــة الر قســــراً  األكــــرادرد الســــكان املــــدنيني طــــوبــــدأت داعــــش ت  - 28
آالف مغادرة تل أبيض أو مواجهة املوت هرب  األكراد. وبعد أن طلبت من 2013متوز/يوليه 

متوز/يوليـــه. وقـــام مقـــاتلو داعـــش بنهـــب  21املـــدنيني، مبـــن فـــيهم األســـر الرتكمانيـــة والعربيـــة، يف 
، ويف بعــض احلــاالت قــاموا بإعــادة تــوطني أســر عربيــة بصــورة منهجيــة كــرادوتــدمري ممتلكــات األ

الـــيت مت  األكـــرادالـــزور والرقـــة يف مســـاكن نية مشـــردة مـــن منطقـــة قلمـــون (ريـــف دمشـــق) وديـــر ســـ
 يف سـياق قيـام. و 2013ل يف متوز/يوليـه صـإخالؤها. ومت توثيق منط مماثل يف تـل عـرب وتـل حا

يرغمـون علـى اخلـروج مـن تـل أخضـر وعـني  ألكـرادداعش بتقوية سلطاا يف الرقـة كـان املـدنيون ا
، على التـوايل. وكنتيجـة مباشـرة 2014/سبتمرب باين) (حلب) يف آذار/مارس وأيلولالعرب (كو 

لسلوك داعش، الذي يتناقض مع القانون اإلنساين الدويل ويبلغ حد جرميـة تشـريد املـدنيني وهـي 
ت الرتكيبة الدميغرافية لشمال شرق سوريا. من جرائم احلرب، تغري  

واســـع االنتشـــار ضـــد الســـكان منهجـــي جـــوم وهـــذه األعمـــال الـــيت ترتكـــب يف شـــكل ه  -29
وهـي جرميـة ضـد اإلنسـانية. وكمـا يقـول أحـد  ،األكراد املـدنيني تبلـغ حـد جرميـة التشـريد القسـري

سببت اهلجمـات علـى حسـينات الشـيعة ومسـاكنهم يف الرقـة يف تشـريد علـى تاملقيمني السابقني 
وكان قـد مت القيـام  “.يامللمحافظة على ح” مذهبهمنطاق واسع، يف حني حتول آخرون عن 

 31بتـــدمري كامـــل ملســـجد عـــويس القـــرين الشـــيعي وتـــدنيس مقـــابر ترجـــع إىل القـــرن الســـابع يـــوم 
يف الرقة يف إطار هجوم ضد الشيعة يف املنطقة. واعتربت أيضاً مساجد السنة  2014أيار/مايو 

يم داعـــش وقــام تنظـــالــيت أنشـــئت حــول مقـــابر أو أضـــرحة شخصــيات دينيـــة مــن مظـــاهر الشـــرك 
  .دمها

طريــق فــرض تقييــدات غليظــة علــى واســعة النطــاق عــن  اضــطهادوتقـوم داعــش بعمليــات   -30
يشـري إىل سياسـة متأصـلة. وـدف الطبيعـة  بصورة منهجيـة، وهـو مـااحلقوق واحلريات األساسية 

املطلــــق للحيــــاة السياســـــية  ةار اموعــــكــــاملتوحشــــة والنطــــاق الشــــامل للتعــــديات إىل تعزيـــــز احت
الجتماعية لفرض االمتثال والتوافق بني اتمعات الواقعة حتت سيطرا. ويشكل فـرض تـدابري وا

اً مــن اهلجــوم علــى الســكان املــدنيني، باإلضــافة إىل ارتكــاب ءغليظــة يف شــكل أحكــام دينيــة جــز 
ضــد املـــدنيني وســوء معاملـــة األشــخاص الـــذين ال يشــاركون بنشـــاط يف األعمـــال العنــف املســـلح 

  اهلوية. حسبالعنف ضد اتمعات احمللية ممارسة العدائية و 

واملبـــاين التارخييـــة املخصصـــة للـــدين الصـــروح علـــى الكنـــائس وعلـــى داعـــش هجـــوم وميثــل   - 31
مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل لتزامهـا ال انتهاكـاً والثقافة وال حتتوي على أي أهـداف عسـكرية 
داعش ترتكب جرمية اهلجوم على األعيـان  ين أنيعالعريف. واستهداف هذه األماكن ذه الصفة 

احملمية، وهي جرمية حـرب. وهـذه اجلـرائم ارُتكبـت يف إطـار هجـوم داعـش علـى السـكان املـدنيني 
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نتيجــة هــذه اهلجمــات كانــت نشــر الرعــب. و  هاوحلــب، مــع تعمــديف حمافظــات الرقــة وديــر الــزور 
  نهم.طرد قطاعات واسعة من هذه اتمعات وإخضاع من بقي م هي

    
      على السكان المدنيين اتالهجم  - رابعاً   

أحــد جوانــب الصــليب البــدائي. وذهبــت ألقــرأ مــا هــو بكانــت كــل يــد مــن يــدي الضــحية مربوطــة 
وشـعرت بـأن إبـين  .“هـذا مصـري مـن يقاتـل ضـدنا”مكتوب على الالفتات، وعلى األوىل قـرأت: 

دي ويرقب هذا املنظـر البشـع. وبعـد البالغ سبع سنوات كان يقف جبواري، وكان ال يزال ممسكاً ي
وكان ال بد “ أجسادهم؟سهم و و ملاذا جاءوا إىل هنا؟ ملاذا سالت دماؤهم على رؤ ”ذلك سألين: 

  هم.ذأن أكذب عليه فقلت له أم كانوا ينتظرون سيارات اإلسعاف لتأيت وتنق

  شاهد على جثة معلقة ألحد ضحايا داعش، دير الزور

  

 تنطبــق يف هــذه احلالــة علــى، وهــو عقوبــة إســالمية “احلــد”ملســاجد أن أعلنـت داعــش عــن طريــق ا
. ويف الوقــت احملــدد يف اليــوم ]مكــان عــام[ســيتم تنفيــذه ضــد أحــد األشــخاص يف أعمــال النهــب، 

التـــايل، أحضـــروا رجـــالً إىل امليـــدان معصـــوب العينـــني. وقـــرأ أحـــد أعضـــاء داعـــش حكـــم اموعـــة. 
قـام رجـل ثالـث بشـد ذراعيـه علـى لـوح خشـيب كبـري.  وأمسك شخصان بالضـحية بشـدة يف حـني

أحــد األشــخاص الــواقفني  أوجــاء رجــل رابــع فقطــع يــد الضــحية. واســتغرق ذلــك وقتــاً طــويًال. وتقيــ
  إىل جواري وأغمي عليه بسبب املنظر البشع.

  يد يف الرقة قطعشاهد على 

  

علــيهم ورمجهــم يف  الرجــال والنســاء واألطفــال وإطــالق النــار رقــاب بقطــعقامــت داعــش   -32
البلدات والقرى يف أحناء مشال شرق سوريا. وتستخدم داعش ممارسة التكفري، حيـث تعلـن أحـد 

ألشخاص مارقاً، لكي تربر اهلجوم على أي شخص أو جمموعـة تعتربهـا حتـدياً لسـيطرا. وكثـري ا
ــني باالنتمــــاء إىل إحــــدى اموعــــات املســــلحة األ خــــرى أو مــــن الــــذين مت إعــــدامهم كــــانوا متهمــ

بالتعاون مع احلكومة. ويف البيانات العامـة الـيت تصـدر قبـل عمليـات اإلعـدام ُتطلـق داعـش علـى 
  الكفار. صفةهؤالء األشخاص 

تحذير للسكان احملليني كللضحايا الذكور،   ةويف كثري من األحيان تعرض اجلثث املشوه  - 33
سـنة مـن  16د مقتل صيب يبلـغ لسلطة اموعة املسلحة. وقال رجل شهبعواقب عدم اخلضوع 
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لكــي يــرى ”رة (ديــر الــزور) إن جثــة الصــيب ُعلقــت علــى صــليب يف ميــدان عــام االعمــر يف العشــ
  . “الدولة اإلسالميةوقعها تالناس كيف تكون العقوبة اليت 

ب واحلســـكة وديـــر الـــزور. دلــإتســجيل عمليـــات إعـــدام يف حمافظــات حلـــب والرقـــة و ومت   - 34
األحيــان عــن طريــق احــد. إذ تقــوم داعــش، ويكــون ذلــك يف كثــري مــن وهــي تســري حســب منــط و 

وحتـثهم علـى احلضـور. واألشـخاص اإلعـدام تنفيـذ ، بإبالغ السكان مبوعد ومكـان شرطة احلسبة
شاهدة عمليـات القتـل. وقبـل ملخذون عنوة ؤ الذين يوجدون يف الشوارع بالقرب من هذا املكان ي

لضــحايا. وبعــد القتــل توضــع اجلثــة ليشــاهدها اجلميــع، ا“ جــرائم”اإلعــدام، يعلــن مقــاتلو داعــش 
ويكــون ذلــك عــادة علــى صــلبان، ملــدة تصــل ثالثــة أيــام، ليكــون ذلــك حتــذيراً للســكان احملليــني. 
ورأى الشــهود منــاظر جثــث ال تــزال تنــزف دمــاً معلقــة مــن صــلبان كمــا رأوا رؤوســاً معلقــة علــى 

  أسوار احلدائق العامة.

“ دائمـاً ”ملقابالت أن عمليات اإلعدام أصبحت شائعة وأن هنـاك والحظ الشهود يف ا  - 35
رؤوس وجثـــث معروضـــة يف امليـــادين ونواصـــي الشـــوارع يف البلـــدات الكـــربى. ويؤكـــد تبلـــد الشـــعور 

  املتزايد صدمة السكان املدنيني.

األيـدي واجللـد يف األمـاكن العامـة يف املنـاطق الواقعـة  قطـعوتقوم داعش أيضـاً بعمليـات   - 36
ت ســـيطرا. وقطعـــت أيـــدي رجـــال امـــوا بارتكـــاب الســـرقة. وقامـــت اموعـــة أيضـــاً بقطـــع حتـــ

أصـــابع رجـــال يقومـــون بالتـــدخني. ومت جلـــد الرجـــال بســـبب رؤيـــتهم يف صـــحبة نســـاء اعتـــربن 
أو بسبب التدخني أو بسبب عدم حضور صـالة اجلمعـة  “غري حمتشمة”داعش يرتدين مالبس 

  ء أوقات الصالة أو بسبب رسم وشم على أجسادهم.أو بسبب النشاط التجاري أثنا

 29ويف “. فاً حتري”طائفة اليزيدية الكردية كفاراً وتعترب شعائرهم الدينية الوتعترب داعش   - 37
هامجـــت داعـــش الطليليــة (احلســـكة) الـــيت كانـــت تضــم طائفـــة كرديـــة يزيديـــة.  2014أيار/مــايو 

ــــاً، ومع مــــن النســــاء واألطفــــال مــــن الســــفرية  هــــمظمواحتــــل القريــــة جمموعــــة مــــن املشــــردين داخلي
مـــن املقـــاتلني االجانـــب بصـــورة رئيســـية ممـــن ال يتحـــدثون  –ومل يفهـــم مقـــاتلو داعـــش (حلـــب). 

. ومل تتوقــف يقتلــوم معتقــدين اــم مــن االكــراد اليزيــدين اهــؤالء الــذين كــانو  همــا يقولــ -العربيــة 
ي داعـش أن هـؤالء املـدنيني كـانوا مـن ملقـاتلعمليات اإلعدام إّال بعد وصول مقاتـل عراقـي تـرجم 

  العرب السنة. 

أنشــأت داعــش مراكــز احتجــاز يف ســجون احلكومــة الســابقة وقواعــدها العســكرية ويف و   - 38
املستشــفيات واملــدارس والبيــوت اخلاصــة. ويصــف احملتجــزين الســابقني كيــف مت ضــرم وجلــدهم 

ف. والحـــظ شـــهود اإلعـــدامات وصـــعقهم بالكهربـــاء وتعليـــق أذرعهـــم مـــن احلـــوائط أو مـــن الســـق
سجن يف كثري من األحيان آثار ضرب سابق. ويُ  على أجسادهمالعلنية أن الضحايا كانت تبدو 
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ن بــالقيود احلديديــة. ياحملتجــزين يف زنــازين قــذرة ومكتظــة. وقضــى كثــري مــنهم فــرتات طويلــة مقيــد
علـى أي عـالج  الزنـازين يفوذكر احملتجزين الذين متت مقابلتهم أم مل حيصلوا هم أو زمالؤهـم 

طيب. ويذكر أحد احملتجزين أن أحد مقاتلي اجليش السوري احلر ترك يف زنزانتـه بعـد ضـربه ويـداه 
  مفتوح.  كسرخلف ظهره ويف ساقه   ناتمقيد

وســعت داعــش إىل الســيطرة علــى تــدفق املعلومــات يف املنــاطق الــيت تســيطر عليهــا. ومت   - 39
قــــــوق اإلنســــــان الســــــوريني واختفــــــائهم وتعــــــذيبهم اختطــــــاف عشــــــرات الصــــــحفيني وناشــــــطي ح

 بدايـة . ومل يكن استهداف هؤالء جاذباً الهتمام وسائط اإلعـالم بصـورة واسـعة. ففـي موإعدامه
بــدأت داعــش يف اختطــاف وتعــذيب الصــحفيني الســوريني مبحــافظيت  2013حزيران/يونيــه  20

ة الوحشية داخل مراكـز احتجـاز حلب والرقة. ويذكر السجناء السابقون أن أكثر أشكال املعامل
داعــش كانــت مــن نصــيب هــؤالء الــذين يشــتبه يف أــم ينتمــون إىل جمموعــات مســلحة أخــرى أو 

  من العاملني يف وسائط اإلعالم احمللية أو املساعدين الذين يعملون مع الصحفيني الدوليني.

الضـــرب يف إىل  2013وتعـــرض أحـــد الصـــحفيني الـــذي كـــان خمتطفـــاً يف حزيران/يونيـــه   - 40
(حلــب) واــم بأنــه جاســوس. وتعــرض صــحفي ســوري آخــر   سمرفــق احتجــاز داعــش يف طــرابل

للضرب، ومت  2014كان حمتجزاً يف مرفق احتجاز داعش يف حمافظة الرقة يف كانون الثاين/يناير 
ديــده بعــد إطــالق ســراحه بــاملوت لــو قــام بتصــوير أي نشــاط هلــذه اموعــة املســلحة، وقــال لــه 

  “. أي شيء على وجه األرض تفعلتستطيع أبداً أن  نأنك لسوف نتأكد ”قاتلني: أحد امل

صـحفيون يف مدينـة حلـب قُتـل  2013ويف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب   - 41
قنوات تليفزيونية دولية. ومنذ ذلـك احلـني، اختفـى العـاملون يف وسـائط اإلعـالم ساب يعملون حل

 19ريهم وأماكن احتجازهم غري معروفة. ويف صعليها داعش، وال يزال م يف املناطق اليت تسيطر
ـــاً ، أو 2014أيلول/ســـبتمرب  2آب/أغســـطس و التـــاريخ، قامـــت داعـــش بإعـــدام  ذلـــكمـــن  قريب

، أعــــدمت اموعــــة أحــــد 2014أيلول/ســــبتمرب  13إثنــــني مــــن الصــــحفيني األمــــريكيني. ويف 
كـان قــد مت اختطــاف الثالثـة واحتجــازهم يف ســوريا. الربيطـانيني الــذين يعملـون يف جمــال املعونــة. و 

التـأثري علـى السياسـة الدوليـة واهلجمـات بـذلك  وقامت اموعة بتصوير عمليات اإلعدام حماولةً 
  اجلوية املتوقعة على مواقعهم. 

توثيـق االنتهاكــات والتجــاوزات الــيت عانــت  علــىن و وُحـرم الصــحفيون والناشــطون العــامل  - 42
ن احلمايـة اخلاصـة الـيت يتيحهـا هلـم القـانون اإلنسـاين مـحتـت حكـم داعـش م احمللية منها جمتمعا

  الدويل وتعرضوا لالختفاء واالحتجاز والتعذيب والقتل.

 ،ويقع على داعش، باعتبارها جمموعة مسلحة منظمـة متـارس سـيطرة فعليـة علـى األرض  - 43
لعنـــف ضـــد احليـــاة ا بانتظـــام إىلاعـــش، د وعنـــدما تلجـــأااللتـــزام بـــأن تكفـــل املعاملـــة اإلنســـانية. 
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وميكــن توجيــه القــانون اإلنســاين الــدويل امللــزم. فإــا تنتهــك والتعــذيب والتشــويه واملعاملــة القاســية 
  .الناشئة عن ذلكاملسؤولية إىل قادة هذا التنظيم منفردين عن جرائم احلرب 

 قطعإلعاقة من خالل وتعريض األشخاص للتشويه سواء بالتشويه الدائم أو تعريضهم ل  - 44
أطراف يبلغ حد جرمية التشويه وهي إحدى جرائم احلـرب، واملعاملـة القاسـية والتعـذيب. وعـرض 

هــــي أعمــــال متعمـــدة ــــدف إىل إذالل الضــــحايا وأســــرهم واحلــــط مــــن   ةاملـــوتى واجلثــــث املشــــوه
  الكرامة الشخصية. انتهاككرامتهم، وتبلغ حد جرائم 

تثبـت قـدرا لسـكان املـدنيني فإـا باإحلـاق الضـرر منهجيـاً عندما تقوم داعش بتنسيق و   - 45
وعزمها على تعمد تطبيق تدابري التخويف والرعب، مثـل العنـف ضـد احليـاة واملعاملـة الالإنسـانية 

  بإحداث معاناة كربى واإلضرار بالسالمة اجلسدية.

علـى سـكان  هتنظيم الدولة اإلسـالمية أعمـال التعـذيب والقتـل يف إطـار هجومـ وارتكب  - 46
مدنيني يف حمافظات حلب والرقة ودير الزور واحلسـكة، وهـو مـا يبلـغ حـد جـرائم احلـرب واجلـرائم 
ضـــد اإلنســـانية. وجرميـــة احلـــرب الـــيت تتمثـــل يف القتـــل مت ارتكاـــا يف حمافظـــة إدلـــب. وارتكبــــت 

  لب. اموعة كذلك جرمية ضد اإلنسانية من ناحية االختفاء القسري يف حمافظيت الرقة وح
    
    االنتهاكات ضد المرأة  - خامساً   

ســنة ألن والــديها أجرباهــا علــى الــزواج مــن رجــل مــن  19انتحــرت طالبــة جامعيــة تبلــغ مــن العمــر 
فتيـات  مهيكثـري مـن األسـر بناـا (مبـا فـ  وتُـزوجأعضاء تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام. 

  ألفراد تنظيم الدولة اإلسالمية بسبب خوفهم من القبض عليهم أو قتلهم. سنة) 18حتت سن 

  شاهد من الرقة

  

مت تقســـيمهم وفقــاً للشــريعة بــني املقـــاتلني ... يزيــديني بعــد القــبض علــى نســـاء يزيــديات وأطفــال 
س الرقيـق إىل سـلطة الدولـة اإلسـالمية لتقسـيمهم الذين شاركوا يف عمليات سنجار، بعـد نقـل ُمخـ

  ].غنائم احلرب[مس اخلُ  حسب

  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام) منشور ُيصِدرهدابق (

  

ومـنعهن مـن املشـاركة يف احليـاة بشكل كبـري يف بيون  عموماً والفتيات إبقاء النساء يتم   - 47
  يف مناطق سوريا الواقعة حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.
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ولة اإلسـالمية علـى املـرأة مـا ترتديـه، ومـع مـن تتفاعـل اجتماعيـاً وتفرض لوائح تنظيم الد  - 48
وأين جيوز هلا العمل. وجيب تغطية النساء والفتيات فوق سن العاشرة متاماً عند اخلروج من بـاب 

(حلــب)   منــبجالدولــة اإلســالمية يف  معاقِــلالبيــت. وتصــف إحــدى النســاء بعــد أن هربــت مــن 
 العديد من نقـاط التفتـيش عنـدما كانـت تتنقـل يف شـوارع كيف كان يتم التأكد من مالبسها يف

علــى ... وقـد سـقطت نـك بالكـاد تسـتطيع أن تـرى الشـارع إ”البلـد. وتصـف مـا حـدث قائلـة: 
ألرض عــــدة مــــرات. ومــــن الصــــعب التــــنفس. فأنــــت تســــري يف الشــــارع ولكنــــك تشــــعر أنــــك يف ا

األســـرة املباشـــرة. وبالنســـبة  فـــرادمـــن غـــري أالرجـــال  مبرافقـــة. وال يســـمح للنســـاء والفتيـــات “زنزانـــة
للنسـاء الالئـي تـويف عــنهن أقـارن الـذكور أو أصـبحوا يف عــداد املفقـودين أو املقـاتلني، فـإن جمــرد 

  اخلروج لشراء الطعام يصبح عملية خطرة.

املــرأة يف اتمــع، وعــزز املواقــف  تبعيــةوقــد فاقمــت قواعــد تنظــيم الدولــة اإلســالمية دور   - 49
بة بتوقيـع سـذه القواعـد باجللـد. وميكـن أن تقـوم شـرطة احلهلـعـدم االمتثـال يُعاقَـب علـى األبوية. و 

وهـي  ،اءسـقـوة نسـائية تسـمى اخلنتنتقل بصورة متزايـدة إىل هذه العقوبات ولكن املسؤولية عنها 
  تساعد يف رصد االمتثال لقواعد امللبس وتوقيع العقوبات.

ترتكب جرائم حـرب يف هي لقانون اإلنسان الدويل و لاً قوات اإلنفاذ انتهاك متثل أفعالو   - 50
شــــكل انتهــــاك الكرامــــة الشخصــــية والتعــــذيب واملعاملــــة القاســــية ضــــد املــــرأة. والضــــرر النفســــي 
واجلســدي الناشــئ عــن معاملــة تنظــيم الدولــة اإلســالمية للمــرأة والتعليمــات الثقيلــة الــيت تفرضــها 

  املعاملة التمييزية على أساس نوع اجلنس.  على قواعد امللبس وتقييدات حرية التنقل تثبت

وهن النسـاء الالئـي يـزدن عـن سـن البلـوغ يف رأي تنظـيم  -ومتثل النساء غري املتزوجات   - 51
ديـــداً خاصـــاً للنظـــام االجتمـــاعي الـــذي تفرضـــه هـــذه اموعـــة املســـلحة.  -الدولـــة اإلســـالمية 

ن إرغــام بنــان علــى الــزواج مــن مقــاتلي ويشــعر آبــاء النســاء غــري املتزوجــات والفتيــات بالرعــب مــ
تنظــــيم الدولــــة اإلســــالمية، ونتيجــــة لــــذلك تــــزداد حــــاالت الــــزواج املبكــــر. وهنــــاك مــــا يــــربر هــــذه 
املخــاوف لــدى اآلبــاء. فهنــاك إفــادات تــدعو إىل احلــزن عــن مقــاتلني يأخــذون فتيــات صــغريات 

وأفعـال تصــل إىل لـدويل سـنة مـن أســرهن، وهـو مـا يعــين انتهاكـات للقـانون اإلنســاين ا 13سـن ب
  حد جرائم احلرب يف شكل املعاملة القاسية والعنف اجلنسي واالغتصاب.

ال توافق عليها داعـش وقد قامت داعش بإعدام نساء وكذلك رجال، بسبب اتصاالت   - 52
ممــا أدى إىل توجيــه ــم الزنــا. ففــي حمافظــة الرقــة قامــت داعــش بإعــدام مثــاين  ،مــع اجلــنس اآلخــر

. ومت رجــم 2014مناســبات منفصــلة يف حزيران/يونيــه ومتوز/يوليــه الســبب يف ثــالث نســاء هلــذا 
معظم الضحايا حىت املوت بسبب الزنا فيما يبدو. ويشـري شـهود آخـرين يف مقـابالت إىل أنـه مت 
اكتشــاف النســاء وهــن يســاعدن املقــاتلني مــن جمموعــات مســلحة أخــرى. ووفقــاً لشــرائط الفيــديو 
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مت النساء على الوقـوف وهـن منقبـات ومقيـدات األيـدي إىل جـانبهن، اليت أصدرا داعش أرغ
سهن حىت سقطن و رؤ  على احلجارةيف حفرة غري عميقة، بينما قام الرجال بقذف قطع كبرية من 

داعـــش يـــق عمليـــات الـــرجم الـــيت ارتكبتهـــا ثن. وقـــد مت تو اوتـــوفني يف ايـــة األمـــر بســـبب إصـــاب
، 2014حمـــــافظيت ديـــــر الـــــزور ومحـــــاه. ويف آب/أغســـــطس  والقبائـــــل املتحالفـــــة معهـــــا مـــــؤخراً يف

(ديـــر الـــزور) ألـــا واصـــلت عـــالج امليـــادين  احتجـــزت داعـــش طبيبـــة أســـنان وقطعـــت رأســـها يف
مرضى من اجلنسني. وعمليات القتل هذه تنتهـك القـانون اإلنسـاين الـدويل امللـزم وتصـل إىل حـد 

اك الكرامـــة اإلنســـانية والقتـــل واحلكـــم جـــرائم حـــرب تتمثـــل يف التعـــذيب واملعاملـــة القاســـية وانتهـــ
واإلعــدام بــدون مراعــاة األصــول اإلجرائيــة. وتشــكل أعمــال القتــل والعنــف اجلنســي الــيت ترتكبهــا 
داعـــش يف إطـــار هجومهـــا علـــى الســـكان املـــدنيني جـــرائم حـــرب ضـــد اإلنســـانية تتمثـــل يف القتـــل 

  والتعذيب واالغتصاب والعنف اجلنسي.

اختطفــت  2014سـنجار يف مشــال العـراق يف أوائــل آب/أغسـطس وأثنـاء اهلجـوم علــى   - 53
داعش مئات النسـاء والفتيـات اليزيـديات. وُأخـذت املختطفـات إىل سـوريا ومت بـيعهن باعتبـارهن 

هــؤالء النســاء والفتيــات ملــك  ُتعتــَرب يف أســواق يف خمتلــف أحنــاء حمافظــة الرقــة. و “ غنــائم حــرب”
  اجلنسي.  بادولالستعللسجن يف البيوت  نميني ويتعرض

النســاء لرجــال أفــراد يعيشــون يف الرقــة فقــد مت احتجــاز بعــض يف حــني يبــدو أنــه مت بيــع و   - 54
أخريات يف اسرتاحات داعش يف املناطق احلضرية يف احملافظة. وهؤالء النسـاء احملتجـزات كأسـرى 

قتـال. لدى داعش يعانني مـن االغتصـاب مـن جانـب العديـد مـن املقـاتلني العائـدين مـن جبهـة ال
مـن داعـش أو  كـان ذلـك علـى يـدسـواء   -املنهجيـني اجلنسي ويستمر العنف اجلنسي واالستعباد

  العلين.الرجال الذين أحضروا النساء إىل املزاد جانب 

النســـاء واألطفـــال  أســـربعـــد ”: وتقـــولوتنشـــر داعـــش نواياهـــا بشـــأن هـــذه االنتهاكـــات   - 55
الذين شاركوا يف عمليات سنجار، بعد تلني ... اليزيديني يتم تقسيمهم حسب الشريعة بني املقا

“. مس [غنائم احلـرب]حسب اخلُ  اليت تقوم بتقسيمهمنقل اخلمس إىل سلطة الدولة اإلسالمية 
ورحبـــت اموعـــة يف جملتهـــا األخـــرية باســـرتقاق النســـاء اليزيـــديات وأعلنـــت أن إحـــدى عالمـــات 

اد النسـاء والفتيـات موعة املسـلحة باسـتعبتقوم هذه اوعندما “. سيداتلد األمة ”الساعة أن 
علــى محــل أطفــال مقــاتلي داعــش فــإن هــذه اموعــة تعتــرب الذريــة  إرغــامهناليزيــديات جنســياً و 

  ملكاً لألب، وأا تتفوق على األم، ومتنع مولد جيل آخر من اليزيديني.

داخــل ســوريا ومتثــل هجمــات داعــش علــى النســاء والفتيــات اليزيــديات احملتجــزات اآلن   - 56
االسرتقاق اجلنسي والعنف احلرب املتمثّلة يف  ميةانتهاكات للقانون اإلنساين الدويل وتبلغ حد جر 

  اجلنسي واالغتصاب واحلمل القسري.
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وقد جرى استعباد النساء اليزيديات يف إطار هجـوم داعـش علـى اتمعـات املدنيـة الـيت   - 57
شـــروع وبـــدافع معلـــن لالســـتيالء املحتجـــاز غـــري الاي أ ،كـــافرة. وهـــذه املعاملـــة  هـــا جمتمعـــاتتعترب 

النساء والفتيات قسراً وبالتايل التأثري على الرتكيبة  لقيحثبت اعتزام داعش تتُ  ،ادهنبعليهن واستع
اإلثنيــة والدينيــة. وعنــدما جتــري هــذه األعمــال يف إطــار هجــوم واســع االنتشــار وممــنهج فإــا تبلــغ 

الســرتقاق واالغتصــاب والعنــف اجلنســي. وطبيعــة اهلجــوم حــد جــرائم ضــد اإلنســانية يف شــكل ا
إىل إنكار حق تشري مقرتنة بالبيانات املعلنة من داعش يف الوسائط االجتماعية،  ،على اليزيديني

  هذه اموعة الدينية يف الوجود.
  
      االنتهاكات ضد األطفال  - سادساً   

سـنة. وكـان هـؤالء  14و 13ني أفراد مسلحني من داعش يرتاوح عمرهم ب 10رأيت على األقل 
كوف ناألوالد يعملــــون كحــــراس يف مقــــر داعــــش ويف نقــــاط التفتــــيش. وكــــانوا مســــلحني بالكالشــــ

  والقنابل اليدوية.

  شاهد من احلسكة

  

أحـد أفـراد  توجـهيف الشـارع. و  لـدجيُ كان أثناء صيام رمضان  من يضبط متلبساً بتناول الطعام  لك
سنة بعد أن رآه يشرب ماء مث سحبه إىل وسـط جمموعـة مـن  14يبلغ من العمر  صيب إىلداعش 

  مرة. 79وجلده “ جرمية”الناس يف وسط الشارع وأعلن عما ارتكبه من 

  شاهد من الرقة

  

عمليات اإلعدام اليت قامت ا داعش. فقـد مت  يفكان األطفال ضحايا وجناة وشهود   - 58
بــزعم انتمــائهم  -بــإطالق الرصــاص الــرأس أو  ســواء بقطــع - ســنة 18إعــدام أوالد حتــت ســن 

ســنة قــاموا بــدور منفــذي  18موعــات مســلحة أخــرى. ويقــال إن مقــاتلي داعــش حتــت ســن 
لذين أسرا لإثنني من اجلنود، ا سنة قطع رقبة16 رحكم اإلعدام. ويقال إن مقاتًال يبلغ من العم

فـال يف أحيـان كثـرية يف السـلوك (الرقـة). ويتواجـد األط 2014من قاعدة الطبقـة يف أواخـر عـام 
وال ميكـن جتنـب رؤيـة األجسـاد املعروضـة علنـاً يف األيـام الـيت بني اجلموع الـيت تشـهد اإلعـدامات 

ن املرة األوىل اليت شاهد فيها جثة رجل معلقة مـن إتلي اإلعدام. وقال أحد اآلباء من دير الزور 
يف فــزع يف هــذا املشــهد، ووقــف عندئــذ لبضــع دقــائق حملقــاً  2014يف أواخــر  املــداينصــليب يف 

، وهو اآلخر ينظر إىل اجلثة. ويف تلك الليلة مل جبوارهسنوات كان  7بنه البالغ اقبل أن ُيدرك أن 
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بنه اض يوم واستيقظ عدة مرات يف فزع. ويصف األب شعوره بالذنب الكبري لتعر نال بنهايستطع 
  هلذه القسوة. 

يف  قهـــوجيســـنة أمـــام اجلمهـــور، وهـــو  15 البـــالغ مـــن العمـــر وكـــان إعـــدام حممـــد َقطـــاع  - 59
ب ــا تنظــيم عاِقــيُ ، دلــيًال مبكــراً علــى الطريقــة الوحشــية الــيت 2013حزيران/يونيــه  9حلــب، يف 

الدولــة اإلســالمية ويســتخدم الرعــب لكفالــة االنضــباط بــني األطفــال، وخاصــة األوالد. وتوضــح 
باعتبـــارهم ع أولويـــة علـــى األطفـــال املعلومـــات الـــيت مت جتميعهـــا أن تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يضـــ
ملقـاتلني املخلصـني للحصول على ا اً وسيلة لكفالة الوالء الطويل األجل واالمتثال لعقيدم وإطار 

  الذين سينظرون إىل العنف باعتباره طريقة حياة.

ويستخدم التعليم كأداة لتلقني العقائد دف إنشاء جيل جديد من املؤيدين. ويف كثـري   - 60
نــاطق، مت تعــديل املــنهج املدرســي ليعــرب عــن األولويــات العقيديــة والتــدريب علــى األســلحة. مــن امل

ومت إنشــاء معســكرات تــدريب يف كــل املنــاطق الواقعــة حتــت ســيطرة التنظــيم. ومنــذ أيلول/ســبتمرب 
ظلت مدرسة البحرتي يف الباب (حلب) تستعمل كمرفق تابع لتنظيم الدولة اإلسالمية  2013

. ويقــــال إن خمــــيم شــــباب الشــــريعة ســــنة 18تــــدريب العســــكري لــــألوالد حتــــت ســـن للتجنيـــد وال
ســنة للقيــام  16ســنوات و 5صــبياً بــني ســن  350بـالقرب مــن الطبقــة (الرقــة) يــدرب أكثــر مــن 

بأدوار قتالية. وتتعمد هذه اموعة املسلحة أيضاً توجيه دعايتها إىل األطفال. ففي مدينة الرقة، 
ظهـر عمليـات اإلعـدام اجلماعيـة جلنـود احلكومـة عرض شـرائط الفيـديو الـيت تُ يتم جتميع األطفال ل

 وعنــدما تســتخِدم هــذه اموعــة املســّلحةوهــو مــا يــؤدي إىل تلبــد شــعورهم أمــام العنــف املفــرط. 
فإــا  فعلــيأســلوب جتنيــد األطفــال وضــمهم إىل صــفوف اخلدمــة مــن أجــل القيــام بــأدوار قتــال 

  لى نطاق كبري بطريقة منهجية ومنظمة.ترتكب جتاوزات وجرائم حرب ع

ـــــاً يـــــرتاوح عمـــــرهم بـــــني  153وبعـــــد اختطـــــاف   - 61  29ســـــنة يـــــوم  16و 14طفـــــالً كردي
، قامــــت اموعــــة باحتجــــاز هــــؤالء األطفــــال يف مدرســــة يف منــــبج (حلــــب) 2014أيار/مــــايو 

يم لتعلــوأخضــعت األوالد  ،جــومواهلعمليــات قطــع الــرأس ُتظِهــر رضــت علــيهم شــرائط فيــديو وعُ 
ملــدة مخســـة أشــهر. وكـــان املخــالفني يف الـــرأي يعــاقبون بالضـــرب يــومي علـــى األيدلوجيــة القتاليـــة 

الشديد. ومت إبالغ هؤالء األطفال عند إطالق سراحهم أم استكملوا تدريبهم الديين. ويصف 
الدولـة أوالدهم بصورة متعمدة لنشر رؤيـة تنظـيم  ه كان يتم إعدادآباء هؤالء األوالد خماوفهم ألن

  اإلسالمية عن العامل بني جمتمعام الكردية. 

تنظــيم الدولـــة اإلســالمية األطفــال كـــأداة مــع االعتــداء علـــيهم بطريقــة منهجيـــة.  ســخرو   - 62
ــد لالنتهاكــات املرتكبــة ضــد األطفــال أمــر واضــح. ومــن خــالل اســتغالل املــدارس  والطــابع املتعم

يف الوفــاء بالتزامهــا بكفالــة  قــد أخفَقــتوعــة املســلحة هــذه ام تكــون ،لتلقــني األطفــال عقائــدياً 
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يقــوم تنظــيم الدولــة اإلســالمية التعلــيم ومحايــة األطفــال مــن األخطــار الناشــئة يف احلــرب. وعنــدما 
بتـــدريب األطفـــال واســـتخدامهم يف أدوار قتاليـــة فإنـــه ينتهـــك القـــانون اإلنســـاين الـــدويل ويرتكـــب 

  جرائم حرب على نطاق واسع.
    

      االنتهاكات المرتكبة أثناء الهجمات العسكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية  - سابعاً   
رى) يف وســط املدينــة. ويبــدو أن هــؤالء اجلنــود  ســعــرض الــرؤوس (رؤوس اجلنــود األبداعــش  قامــت

  م كانت ال تزال ظاهرة.فرتة قصرية، نظراً ألن آثار الد كانوا قد قتلوا منذ

  من الرقةشاهد 

  

إننا نقوم بذلك أمام أعينكم لكي تعودوا وتبلغوا أطفالكم وجـريانكم أن ”ل جاء كبري القضاة وقا
  “.هذه هي الطريقة اليت ينتهي ا الكفار، وهذا ما سيشاهدونه يف النهاية

  على إعدام مقاتل كردي يف الرقةشاهد 

  

ة السـابعة  قـكان تنظيم الدولة اإلسـالمية حياصـر قاعـدة الفر   2014حبلول منتصف عام   - 63
يف اجلـيش السـوري عشرة يف مدينة الرقة والقاعدة اجلوية يف الطبقة، ومها آخـر مـوقعني مـن مواقـع 

ارتكبــت  2014متوز/يوليـه  25قاعـدة الفرقــة السـابعة عشــرة يف  تعنـدما ســقطو حمافظـة الرقــة. 
مثلـة للقـانون اإلنسـاين الـدويل امللـزم وجرميـة احلـرب املتاموعة املسلحة انتهاكـات واسـعة النطـاق 

يف القتــل والتشــويه، حيــث قتلــت اجلنــود الــذين مت أســرهم يف داخــل القاعــدة وبعــد ذلــك قطعــت 
رؤوس كثـري مــن اجلثــث. ويصـف ســكان مدينــة الرقـة والســلوك كيــف أن تنظـيم الدولــة اإلســالمية 

األطفـال، وهـم اجلثـث والـرؤوس يف ميـادين البلـدة. ويظهـر  قام يف األيام اليت تلت اهلجوم بعـرض
  .لت اموعة بعضهايف شرائط الفيديو اليت سج ن إىل اجلثث املشوهة، ينظرو 

كانــت اموعــة قــد أطلقــت هجومهــا األخــري علــى   2014آب/أغســطس  23وحبلــول   - 64
قاعدة الطبقة اجلوية. وعندما اتضح أن القاعدة سوف تسقط يف أيدي تنظـيم الدولـة اإلسـالمية 

 أن قلــيالً مــنهم اســتطاع أن ينجــو إىل مواقــع اجلــيش هـرب بعــض اجلنــود عــرب الصــحراء. ويف حــني
ر آخرين وقتلهم. ومت إحضار إثنني من اجلنود الذين أسروا مت أس بُعد أميال كثرية فقداآلمنة على 

. 2014آب/أغســـطس  30و 28خـــارج القاعـــدة إىل الســـلوك وإعـــدامهم يف ميـــدان عـــام بـــني 
نــود، وهـم مـن السـنة، مــن اخلونـة والكفـار قبــل وقـرأ تنظـيم الدولـة اإلســالمية احلكـم وأعلـن أن اجل
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ــــديني آخــــرين وقعــــ ر يف الطبقــــة أمــــام اجلمهــــور يف أواخــــر ا يف األســــقطــــع رقــــام. ومت إعــــدام جن
  . 2014آب/أغسطس 

الدولـة اإلسـالمية جثـثهم. وبعد قتل اجلنود الذين أسروا بالقرب من القاعدة شوه تنظـيم   - 65
لـبعض اجلنـود علـى اجلمهـور يف امليـادين ونواصـي الشـوارع يف  املقطوعةوعرضت اموعة الرؤوس 
أثـــارت الرعـــب بـــني الســـكان احملليـــني. ومـــات جنـــود آخـــرون يف بـــذلك الطبقـــة ويف مـــدن الرقـــة، و 

  اك قوم بسبب قلة املياه.إالصحراء بعد إصابتهم يف اهلجوم و 

القاعــدة اجلويــة يف  داخــل هــمر معظمســمــن الرجــال، الــذين مت أ وُجــرد أكثــر مــن مــائتني  - 66
على السري يف الصحراء. وسجل تنظـيم  رغمواومل يبق عليهم سوى مالبسهم الداخلية وأ ،الطبقة

يوضـح شـريط و الدولة اإلسالمية شريط فيـديو يوضـح هـذه املسـرية القسـرية ومت توزيعـه فيمـا بعـد. 
   الرأس.ثث متناثرة على الرمال وحتمل آثار طلقات الرصاص يفاجلفيديو سجل بعد ذلك 

ية على حقل غاز ، استوىل مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالم2014ويف منتصف متوز/يوليه   - 67
رهم يف ســشخصــاً عــن قــرب بعــد أ 350بعــد أن قتلــوا مــا قيــل أنــه يبلــغ  الشــعار يف شــرق محــص

املنطقة. وكان من بني القتلى تقنيون وموظفون آخـرون يعملـون يف حقـول الغـاز مـع أفـراد أسـرهم 
متوز/يوليــه عثــر علــى جثــة طبيــب قتــل يف اهلجــوم يف عيادتــه الطبيــة،  27لون أطفــاًال. ويف ويشــم

السـكان املـدنني مـن القـرى  ليـه النـار عـن قـرب. وقتـل أيضـاً بعـضوكانت يداه مقيدتني وأُطلـق ع
  ااورة مثل احملفورة يف هذا اهلجوم.

عليهـا اتمعـات القبليـة، متثــل  تغلــبوكانـت حمافظـات الرقـة وديــر الـزور واحلسـكة، الـيت   - 68
حتدياً خاصاً حلكـم تنظـيم الدولـة اإلسـالمية. وارتكبـت مذحبـة قبيلـة الشـعيطات يف ديـر الـزور يف 

يف صــــراع للســــيطرة علــــى املــــوارد البرتوليــــة بــــالقرب مــــن بلــــده موحســــن.  2014آب/أغســــطس 
اء هــــرويب مــــع كثــــرياً مــــن الــــرؤوس املعلقــــة علــــى احلــــائط أثنــــ”ويصــــف أحــــد النــــاجني كيــــف رأى 

رأوا مقــابر مجاعيــة حمفــورة حــديثاً.  أــموأبلــغ بعــض األفــراد الــذين كــانوا يعيشــون قريبــاً “. أســريت
إعـدام مجاعيـة لألفـراد الـذكور يف  ورة أن مقاتلي داعـش قـاموا بعمليـةوتوضح شرائط الفيديو املنش

لتقــارير أن قائــد ذكــرت ا 2014تشـرين الثــاين/نوفمرب  6الشــعيطات. ويف  ةسـن القتــال مــن قبيلــ
داعـش أبـو بكـر البغـدادي أصــدر بيانـاً مـنح فيـه أفــراد قبيلـة الشـعيطات اإلذن بـالعودة إىل بيــوم 

وقــال “. مرتــدين”التنظــيم عــن أي وإبــالغ أسـلحتهم بشـرط عــدم التجمــع وبشــرط تســليم مجيــع 
  سيقتلون.“ اخلونة”إن مجيع 

مية منطقــة عـني العــرب (كوبــاين) صــر تنظــيم الدولـة اإلســالاح 2014ومنـذ أوائــل عـام   - 69
الكرديـــة يف معظمهـــا، وقطعـــوا إمـــدادات الغـــذاء والكهربـــاء عـــن املنطقـــة. وشـــنت اموعـــة عـــدة 
هجمات جنحـت يف صـدها وحـدات احلمايـة الشـعبية الكرديـة، وهـي القـوات الكرديـة الـيت تقاتـل 
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د مـــن ، شـــنت جمموعـــة داعـــش، بعـــد أن شـــ2014أيلول/ســـبتمرب  15مـــن داخـــل ســـورية. ويف 
جناحهــــا األخــــري يف ســــوريا والعــــراق، هجومــــاً متعــــدد اجلبهــــات علــــى منطقــــة عــــني العــــرب رهــــا ز أ

  (كوباين) باألسلحة الثقيلة واملدفعية والدبابات وآالف املقاتلني.

تقـدم تنظـيم داعـش  2014تشرين الثاين أكتوبر  5أيلول/سبتمرب و 15ويف الفرتة بني   - 70
ط اشتباكات مكثفة مع وحدات احلماية الكردية. وبانتهاء األسبوع بسرعة يف املنطقة الريفية وس

األول من تشرين األول/أكتوبر، كانـت اموعـة قـد دخلـت املدينـة بعـد أن اسـتولت علـى بعـض 
 200 000أكثـر مـن  تشـردأحيائها اخلارجية. ومع حترك داعـش صـوب عـني العـرب (كوبـاين) 

هم أم كانوا خيافون من تمعظم من متت مقابل وذكرحيث فروا أمام هجمات داعش.  ،شخص
 نيعمليات اإلعدام واالغتصاب واالختطاف اليت ذكرت التقارير أن داعش ارتكبتها ضد اليزيـدي

. وخلـت قرابـة 2014األكراد يف سنجار، بالعراق، أثنـاء هجـوم داعـش هنـاك يف أيلول/سـبتمرب 
يهربــوا بســبب كــرب  الــذين مل -البــاقني  ية بإعــدام بعــضقريــة. وقــام تنظــيم الدولــة اإلســالم 400

سنهم أو مرضهم أو لبقائهم حلماية ممتلكام. وُأخذ آخرون بالقوة إىل تل أبـيض (الرقـة) حيـث 
احتجزوا وتعرضوا للضرب. وبعد إطالق سـراحهم أرغمـوا علـى مغـادرة املنطقـة. وتعرضـت املنـازل 

نــتظم علــى يــد مقــاتلي داعــش، ونقلــت يف املنطقــة الريفيــة حــول عــني العــرب (كوبــاين) للنهــب امل
  السلع واملواشي إىل أسواق حمافظة الرقة.

رهم يف اهلجـــــوم. ويف منتصـــــف ســـــوأعـــــدم تنظـــــيم داعـــــش املقـــــاتلني األكـــــراد الـــــذين مت أ  - 71
ة) أعدم تنظـيم داعـش امـرأة كرديـة مقاتلـة أمـام جمموعـة قّ يف تل أبيض (الر  2014أيلول/سبتمرب 

عني العرب (كوبـاين). وقبـل قطـع رقبتهـا قـال أحـد املقـاتلني للجمهـور  من املدنيني احملتَجزين من
إا كانت حتاربنا طوال ثالثة أشهر مع الكّفار واآلن سوف نقطع رأسها أمامكم، وبعد ذلـك ”

  “.الَكَفرةهي اية ومصري تذهبون إلبالغ أطفالكم وجريانكم بأن هذه 

بالقتـل اجلمـاعي للمقـاتلني األسـرى واملـدنيني  ةوعندما يقوم أفراد تنظيم الدولـة اإلسـالمي  - 72
يرتكبــون انتهاكــات شــنيعة للقــانون اإلنســاين الــدويل  فــإن ذلــك يعــين أــمبعــد هجــوم عســكري 

لزم ويرتكبون جرائم حرب تتمّثل يف القتل على نطاق واسع.
ُ
  امل

    
      االستنتاجات  - ثامناً   

اإلســـالمية فـــي العـــراق والشـــام يتضـــح مـــن الشـــهادات التـــي تـــم تجميعهـــا أن تنظـــيم الدولـــة 
يســعى إلــى إخضــاع المــدنّيين تحــت ســيطرته والهيمنــة علــى كــل جوانــب حيــاتهم مــن خــالل 

وتــوفير الخــدمات لمــن يطــيعهم. ويســعى تنظــيم داعــش إلــى جي و وليالُرعــب والتلقــين األيــد
ـــه العســـكرية المتطرفـــة بتلقـــين األطفـــال وكبـــت حريـــة التعبيـــر. ويجـــري  تكـــريس أيديولوجيت
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لكبـــت أي تـــذمر. وُيســـتخَدم التمييـــز علـــى أســـاس  دام المراقبـــة واإلرغـــام والتخويـــفاســـتخ
  الجنس لتطبيق قواعد اجتماعية صارمة.

المشــَتركة  3المــادة أحكــام ب فإنهــا ُملَزمــةداعــش مجموعــة مســلحة تنظــيم وباعتبــار   - 74
اماتهـا تجـاه قـد انتهكـت هـذه المجموعـة التز و ي، ففي اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العر 

حـّد جـرائم الحـرب. وفـي المنـاطق  وهـو مـا يصـل إلـى ،المدنيين واألشخاص غيـر المقـاتلين
التــي أقــام فيهــا تنظــيم داعــش ســيطرته الفعليــة قــام التنظــيم بصــورة منهجيــة بإنكــار حقــوق 
اإلنسان والحريات األساسية وفي سياق هجومه على السكان المدنيين ارتَكـب جـرائم ضـد 

  اإلنسانية.

عـــام. إذ أن مســـتوى  لتحقيـــق هـــدفوقــد ظـــّل تنظـــيم داعـــش منـــذ إنشـــائه يتصـــّرف   - 75
التنظــيم وطبيعــة قواتــه وأعضــائه والرؤيــة الطويلــة األجــل كلهــا تشــير إلــى مجموعــة متماســكة 
ومنسقة. وقد انطلقت العمليات العسكرية التي قام بها التنظـيم بـدافع مـن رغبـة المجموعـة 

لطبيعية في شمال شرق سوريا وإخضاع السـكان المـدنيين الـذين في السيطرة على الموارد ا
  يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وتعمل داعش تحـت قيـادة مسـؤولة وتتسـم بهيكـل تراتبـي يشـمل مسـتوى للسياسـة   - 76
علــى أفرادهــا وكفالــة التنفيــذ عامــة العامــة. وأظهــرت المجموعــة قــدرتها علــى فــرض سياســة 

الهجـوم  لشـنّ للقرارات التي تتخذها القيادة. وقام تنظيم داعـش، بقدرتـه وإمكاناتـه  المنسق
عامة ضد المـدنيين، بمـا فـي ذلـك  بأعمال اضطهادعلى السكان المدنيين على نطاق كبير 

ــدّل القــرائن  شــرائح مــن الســكان اســتناداً إلــى نــوع الجــنس أو الــدين أو األصــل اإلثنــي. وت
اب معقولــة تــدعو إلــى االعتقــاد بــأن تنظــيم داعــش قــام بهجومــه المتجمعــة علــى وجــود أســب

  وفقاً لسياسة تنظيمية.

وقــد ارَتَكــب تنظــيم داعــش القتــل وغيــر ذلــك مــن األفعــال الالإنســانية واالســترقاق   - 77
واالغتصاب واالستعباد الجنسـي والُعنـف والتشـريد القسـري واالختفـاء القسـري والتعـذيب. 

ي إطار هجوم واسع االنتشـار ومنهجـي ضـد السـكان المـدنيين فـي وهذه األفعال ارُتِكَبت ف
 2013هـذا الهجـوم مـن نيسـان/أبريل  بـدأو محافظات حلب والرّقة والحسكة وديـر الـزور. 

ــــقة لنشــــر الرعــــب بــــين الســــكان  وحتــــى الوقــــت الحاضــــر ويتضــــح مــــن خــــالل حملــــة منس
يـــتم فرضــه علـــى  المــدنيين. وتــدل إفـــادات الشــهود والضـــحايا بوضــوح علــى الرعـــب الــذي

الســكان المــدنيين. وأّدت التجــاوزات والجــرائم المرتكبــة إلــى تحقيــق هــدفها وهــو إخضــاع 
فــرض تقييــدات ل العمــل بصــورة منهجيــةهــذا الُرعــب مــن خــالل ينتشــر الســكان المــدنيين. و 

علـــى الحقـــوق والحريـــات األساســـية ومـــن خـــالل اتســـاع نطـــاق ارتكـــاب انتهاكـــات القـــانون 
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جـرائم الحـرب، بمـا فـي ذلـك إصـدار األحكـام وتنفيـذ اإلعـدامات بــدون اإلنسـاني الـدولي و 
مراعــاة األصــول القانونيــة والقتــل والتشــويه واالغتصــاب والعنــف الجنســي والحمــل القســري 

  والمعاملة القاسية واستغالل األطفال وتجنيدهم وانتهاكات الكرامة الشخصية. بوالتعذي

الجرائم التي ارتكبها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية وقد كانت االعتداءات واالنتهاكات و   - 78
الضــرر ضــد الســكان  إلحــاقضــد الســوريين متعّمــدة ومحســوبة. وقــام قــادة التنظــيم بتأييــد و 

ــدة مــرتكبين جــرائم  المــدنيين الــواقعين تحــت ســيطرتهم. وتصــّرف قــادة التنظــيم بصــورة متعم
حة للهجـوم علـى األشـخاص الحرب والجرائم ضد اإلنسانية علـى النحـو المـذكور بنيّـة واضـ

بوضــــعهم المــــدني أو وضــــعهم بصــــفتهم عــــاجزين عــــن القتــــال. وهــــؤالء القــــادة  عــــن ِعلــــمو 
  مسؤولون كٌل على حدة عن هذه الجرائم.

    
      التوصيات  - تاسعاً   

 ، تقـدم اللجنـةلجنـة التحقيـق التـي توّصـلت إليهـااستنادًا إلى االستنتاجات القانونية   - 79
  ناه:التوصيات التالية أد

  إلى حكومة الجمهورية العربية السورية:  - 80

احتــرام التزامهــا الُملــزِم قانونــاً بحمايــة مواطنيهــا مــن الجــرائم ضــد اإلنســانية   (أ)  
  وغيرها من االنتهاكات الخطيرة.

  إلى جميع أطراف النزاع:  - 81

  اتخاذ خطوات فورية لوقف تصعيد العنف وزيادة حماية المدنيين؛  (ب)  

  كل تجاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي؛  إنهاء  (ج)  

االمتثـــــال للقـــــانون اإلنســـــاني الـــــدولي وإيـــــالء األولويـــــة لحمايـــــة المـــــدنيين   (د)  
  واألطفال المجندين بين صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام؛

عـــن طريـــق  ، بمـــا فـــي ذلـــك2139االمتثـــال بفعاليـــة لقـــرار مجلـــس األمـــن   (هـ)  
بوصــول المســاعدات اإلنســانية بطريقــة تســهيل توســيع عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية والســماح 

  أمام وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية وشركائها التنفيذيين. سريعة وآمنة ودون عراقيل

  إلى المجتمع الدولي:  - 82

ــل   (و)   خــالل  إلــى حــّل ُمســتدام للنــزاع المســّلح الجــاري فــي ســوريا مــنالتوص
عملية سياسـية شـاملة للجميـع بقيـادة سـوريا ترمـي إلـى التنفيـذ الكامـل لبيـان جنيـف المـؤرخ 
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؛ مـع االعتـراف بـأن االفتقـار إلــى وجـود عمليـة سياسـية قـد ســمح 2012حزيران/يونيـه  30
ـــدولي وال الحكومـــة الســـورية االســـتمرار فـــي  ،باستشـــراء التطـــرف وال يســـتطيع المجتمـــع ال

  ية؛تعطيل هذه العمل

بصــــورة منهجيــــة فــــي مناقشــــات  األطفــــالكفالــــة إدراج اهتمامــــات حمايــــة   (ز)  
الســالم أو المصــالحة، بمــا فــي ذلــك وقــف ومنــع االنتهاكــات ضــد األطفــال وإعــادة تأهيــل 

مرتكبـــي االنتهاكــات الخطيـــرة  علــىالمســاءلة  وتطبيـــقوإعــادة إدمــاج األطفـــال المجنّــدين، 
  ضد األطفال؛

وكفالـــة مســـاءلة أفـــراد تنظـــيم  2170رار مجلـــس األمـــن التنفيـــذ الفّعـــال لقـــ  (ح)  
حقـوق اإلنسـان في العراق والشام األكثر مسؤولية عن ارتكـاب تجـاوزات الدولة اإلسالمية 

  وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي؛

في قرارات مجلـس األمـن، مـع أكثر ِشّدة اعتماد إجراءات عالجية ووقائية   (ط)  
ـــى قمـــع جـــرائم ال ـــز عل حـــرب ومكافحـــة المنـــاخ الحـــالي الـــذي يتســـم بـــاإلفالت مـــن التركي

  العقاب ويستفيد منه تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام؛

آليات المساءلة الدولية، بما فـي ذلـك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،  تشغيل  (ي)  
م، عــن قــادة تنظــيم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــا بمــن فــيهملتنفيــذ مســؤولية األفــراد، 

  جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
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أطرافـــاً متعاقـــدة ســـامية فـــي اتفاقيـــات جنيـــف  ااالمتثـــال اللتزاماتهـــا بصـــفته  (ك)  
  باتخاذ كل الخطوات الممكنة لكفالة االمتثال لقواعد القانون اإلنساني الدولي؛

األطـراف فـي سـوريا فـي حالـة  أو بيعهـا إلـى توريـدهاوقف نقل األسـلحة أو   (ل)  
خروقـات خطيـرة  ارتكـابوجود خطر من اسـتخدامها فـي ارتكـاب جـرائم ضـد اإلنسـانية أو 

ــر ذلــك مــن جــرائم  الهجــوم علــىالتفاقيــات جنيــف أو  األعيــان المدنيــة أو المــدنيين أو غي
  الحرب؛

ممارســة التــأثير علــى المجموعــات المســلحة التخــاذ تــدابير مالئمــة تكفــل   (م)  
و  2170و  2165و  2139الهـــا لاللتزامـــات المحـــّددة فـــي قـــرارات مجلـــس األمـــن امتث

، وبالتحديـــد عـــن طريـــق إنهـــاء التمويـــل والتجـــارة مـــع تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية فـــي 2178
  العراق والشام واألفراد المنتمين إلى هذه المجموعة المسّلحة؛
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ـــق العمـــل علـــى صـــ  (ن)   ـــة األطفـــال عـــن طري ـــة لحماي عيد األطفـــال إيـــالء األولوي
  والنزاع المسّلح في مجلس األمن؛

اإلعــادة القســرية واالمتنــاع عــن إعــادة أي الجئــين قســرًا احتــرام مبــدأ عــدم   (س)  
إلــى الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية إالّ بعـــد تحســـن ســـلوك جميـــع األطـــراف فـــي النـــزاع، علـــى 

  ة؛و حقوق اإلنسان التابعون لألمم المتحدصدالنحو الذي يتحّقق منه را

التصـــّدي بصـــورة كافيـــة النتهاكـــات األفـــراد للقـــانون اإلنســـاني الـــدولي مـــن   (ع)  
أجــل المســاهمة فــي جهــود قمــع جــرائم الحــرب، فــي ســياق االضــطالع بــالجهود المحليــة 

  .2178شياً مع قرار مجلس األمن المالحقة المقاتلين األجانب تم
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ألطفــال المشــتركين مــع لالــدعم النفســي وتوســيع تقــديم إيــالء األولويــة إلــى   (ف)  
األطفــال الـذين خضـعوا لعمليـة التلقــين تأهيـل المجموعـات المسـلحة، بمـا فــي ذلـك إعـادة 

األيـديولوجي فــي مخّيمــات التــدريب والمــدارس التابعـة لتنظــيم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
  والشام؛

ــــة   (ق)   ــــة لتقــــديم الخــــدمات الطبي ــــالء األولوي ــــدعم النفســــي إي المتخصصــــة وال
  وتوسيعهما لصالح النساء والفتيات وخاصة ضحايا العنف الجنسي.

  
  


