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تصاعد كبير في انتهاكات تنظيم داعش 

قضية سجالت النفوس في مدينة الباب بمحافظة حلب

مقدمة التقرير:

تنظيم داعش يتكون من أغلبية غير سورية، تبلغ نسبة الغير سوريين قرابة الـ 85%، واألهم من ذلك أن أهداف هذا التنظيم تختلف تماماً 
عن الهدف الذي خرج ألجله السوريون من أجل إقامة دولة العدالة والديمقراطية والكرامة، أما التنظيم فهو يهدف إلى إقامة خالفة إسالمية، 
لهذه األسباب وغيرها ال بد من اعتبار تنظيم داعش طرفاً ثالثاً في النزاع، وال يمكن بحال من األحوال اعتباره طرفاً من أطراف المعارضة 

السورية وإن كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقول عنها: إنها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة.
إن دخول مثل هذه الجماعات إلى سورية قد أدى إلى تركيز االهتمام الغربي عليها ووضعها تحت األضواء بدالً من نظام األسد، كما أعطت 

نوعاً من الشرعية لألسد الذي يقول ليالً نهاراً بأنه: ُيقاتل ويقتل الجماعات اإلرهابية وليس الشعب السوري.
واآلن تستخدم العديد من الدول الفاعلة هذه الجماعات كذريعة لتعطيل الدعم للشعب السوري الثائر، وبعض الدول تستخدمها كذريعة للعودة 
إلى األسد وعقد صفقات معه على اعتبار أن هذه الدول تعتبر محاربة الجماعات التي تصفها بـ "اإلرهابّية أو الراديكالية" أولوية عندها 

تتجاوز بأهّميتها حماية الشعب السوري من نظام ارتكب بحقه جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

تفاصيل التقرير:

في يوم الثالثاء الموافق 29\10\2013 قام تنظيم داعش بتجميع سجالت النفوس والسجالت المدنية ووضعها في شاحنة القمامة التي تعود 
للبلدية، ووصلت أخبار إلى األهالي أنهم يريدون إحراقها. 

تدخل بعض أعضاء المجلس المدني وبعض أعضاء الهيئة الشرعية وانتقدوا هذا التصرف الغير مسؤول والغير أخالقي، فكان الرد من 
تنظيم داعش بأنهم ال يريدون حرقها وإتالفها بل يريدون أن يحرقوا بعض الملفات غير الضرورية، واإلبقاء على السجالت األساسية 

وحفظها في مكان آمن.
وبعد ساعة ونصف تقريباً قام التنظيم بإلقاء سجالت قديمة إضافة إلى صور وأوراق لطلبات البطاقات الشخصية وصور النساء اللواتي 

تقدمن بأوراقهن كي يحصلوا على البطاقة الشخصية، ألقوا كل ذلك في مكب النفايات. 
أسرع أعضاء في الهيئة الشرعية إلى المكان حيث قاموا بجمع السجالت الملقاة وترتيبها ومن ثم نقلها إلى مقر المحكمة.

كما قام بعض عناصر تنظيم داعش الذين ادعوا أن هذا من عمل سائق الشاحنة وال عالقة لهم بهذا التصرف، بالمشاركة في جمع بعض 
األوراق، لكنهم قاموا بأخذهم إلى مقر التنظيم وليس إلى المحكمة.

أخبرنا المواطن أنس زعيتر، عضو الهيئة الشرعية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول تفاصيل تلك الحادثة:   
"البارحة جاءني خبر أن فصيل تنظيم داعش قد قام برمي سجالت النفوس في مكب القمامة فانطلقت إلى هناك ورأيت ما ُيبكي األعين 
ويدمي القلب، سجالت النفوس التي يعود بعضها إلى العصر العثماني سجالت مهمة جداً، ورأيت بطاقات شخصية منها صالحة ومنها 
متلفة، ودفاتر عائلة وغيرها من سجالت النفوس ورأيت الطلبات المقدمة من أهالي مدينة الباب وصور النساء بين أيادي الشباب وال حول 
وال قوة إال باهلل. حاولت جاهداً أن أجمع هذه السجالت ومعي بعض عناصر الهيئة الشرعية وجمعنا أغلب السجالت القديمة وبقي بعضها 

فأتى عناصر من تنظيم الدولة وقالوا أنهم لم يفعلوا هذا الفعل وأن هذا تصرف من سائق الشاحنة التي حملت هذه السجالت".
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صورة ثابتة تصور األوراق الثبوتية وهي مرمية: 

إن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أكدت مراراً و تكراراً على أن جرائم وانتهاكات النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن ردع 
وإيقاف الجرائم الممنهجة التي يرتكبها، ال يمكن أن يولّد ويجلب بالمقابل سوى مجموعات من أمثال تنظيم داعش، التي ُتعتبر غريبة عن 

بنية وتركيب المجتمع السوري. 
إن ضرر مثل هذه المجموعات قد فاق حد استخدام أو توظيف النظام السوري لها.
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