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اجلمعة 7 متوز 2017

تشريد قسري ألربعة آالف شخص من 
سكان قرية السلحبية الشرقية بريف 

الرقة الغريب

قوات سوراي الدميقراطية متنع األهايل من 
العودة إىل منازهلم
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يف 6/ تشــرين الثــاين/ 2016 أعلنــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة )بشــكل أساســي قــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي الكــردي( عــن املرحلــة األوىل مــن معركــة “غضــب الفــرات” للســيطرة علــى كامــل حمافظــة الرقــة أحــد أهــم معاقــل 
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(، ذلــك بدعــم مــن قــوات التحالــف الــدويل. كانــت البدايــة يف ريــف 
الرقــة الشــمايل مث يف ريفهــا الغــريب والشــرقي، ويف هنايــة حزيــران/ 2017 كانــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة املدعومــة جــوايً مــن 
قوات التحالف قد ســيطرت على مســاحات كبرية من ريفي الرقة الغريب والشــمايل –تُقدَّر بـ 80 % من مســاحة احملافظة-، 

وطوَّقــت مدينــة الرقــة متهيــداً للســيطرة عليهــا.

ترافقــت هــذه العمليــات العســكرية ابســتهتار واضــح مببــادئ القانــون العــريف اإلنســاين، وُيشــري إىل ذلــك حجــم اخلســائر البشــرية 
الغــري مــرر الذيــن قتلــوا يف تلــك املــدة، فقــد ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قتــَل احللــف )قــوات ســوراي الدميقراطيــة/ 
قــوات التحالــف الــدويل( منــذ 6/ تشــرين الثــاين/ 2016 حــى 30/ حزيــران/ 2017 مــا اليقــل عــن 895 مدنيــاً، بينهــم 
ــاً اعتقــال قرابــة 117  241 طفــًا، و170 ســيدة، كمــا ســجلنا قرابــة 78 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، واثلث

شــخصاً بينهــم طفــل و3 ســيدات علــى يــد قــوات ســوراي الدميقراطيــة.

تســبَّبت عمليــات القصــف والقتــل العشــوائي وتدمــري املنــازل واملراكــز احليويــة وأيضــاً عمليــات االعتقــال بفــرار عشــرات اآلالف 
مــن الســكان، معظمهــم اضطــرَّ للبقــاء يف مناطــق صحراويــة غــري جمهــزة للنــزوح مفتقديــن أدىن مقومــات احليــاة، وتُقــدِّر الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان أعــداد املدنيــن الذيــن تعرَّضــوا للتشــريد القســري مبــا اليقــل عــن 120 ألــف نســمة مــن جممــل مناطــق 
احملافظــة، متكَّــن البعــض منهــم مــن العــودة إىل قــراه بعــد ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة عليهــا، وابلتــايل توقفــت هجمــات قــوات 
التحالــف الــدويل، ولكــن مايــزال اآلالف مشــردون كمــا يف قريــة الســلحبية الشــرقية بريــف الرقــة الغــريب، وهــذا مــا جيــب علــى 
املنظمــات احلقوقيــة واإلنســانية واإلعاميــة تســليط الضــوء عليــه هبــدف الضغــط علــى قــوات التحالــف الــدويل كــي تطلــب مــن 

القــوات الــي تدعمهــا ومتوِّهلــا )قــوات ســوراي الدميقراطيــة( الســماح هلــم ابلعــودة الفوريــة إىل منازهلــم.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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 ففــي منتصــف أاير/ 2017 تقدَّمــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابجتــاه قريــة الســلحبية الشــرقية العربيــة األصــل والواقعــة يف ريــف 
الرقــة الغــريب )21 كــم غــرب مدينــة الرقــة(، وخوفــاً ممــا يُرافــق هــذا التقــدم عــادة مــن قصــف جــوي ومحــات اعتقــال، نــزح معظــم 
ورمبــا مجيــع ســكان القريــة، ويُقــدِّر عــدد مــن األهــايل عــدد النازحــَن بقرابــة الـــ 4000 شــخص، وقــد تشــردوا يف احلقــول الزراعيــة 

الواقعــة يف حميــط القريــة، حيــث أقامــوا يف اخليــام.

يف 22/ أاير/ 2017 ســيطرت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى القريــة بشــكل كامــل، وأجــرت أهلهــا املقيمــن ضمــن اخليــم يف 
حميطهــا علــى املغــادرة منهــا؛ مــا اضطرهــم إىل التَّوجــه إىل منطقــة بريَّــة قاحلــة تقــع مشــال القريــة وذلــك بتاريــخ 25/ أاير/ 2017، 
وبعــد انقضــاء 15 يومــاً أخــران األهــايل املشــردون أن القــوات مسحــت هلــم ابلعــودة إىل احلقــول الزراعيــة احمليطــة ابلقريــة فقــط؛ 
ذلــك بعــد تفــاوض أجرتــه مــع وجهــاء القريــة، لكنَّهــا مل تســمح ألي شــخص بدخــول القريــة، كمــا أخــران األهــايل أن قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة هّددهتــم ابالســتهداف ابلرصــاص بشــكل مباشــر وتذرَّعــت بوجــود ضــرورة عســكرية لذلــك، لكــن ال يبــدو لنــا مــن 
خــال مــا ُتشــري إليــه الوقائــع علــى األرض وحتليــل اخلرائــط ومواقــع الســيطرة الــذي يتطابــق مــع رواايت األهــايل الــي حصلنــا عليهــا 
وجــود أي مــررات عســكرية أو أي خطــر يُهــدد األهــايل يف حــال عودهتــم فأقــرب حاجــز تتمركــز فيــه عناصــر تنظيــم داعــش يبعــد 

عــن قريــة الســلحبية الشــرقية قرابــة 30 كــم، حبســب مــا يظهــر يف اخلريطــة التاليــة:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2tJMWpSMzNRQ1E/view
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يف 23/ حزيــران/ 2017 ســجلنا إصابــة مــا اليقــل عــن 7 أشــخاص بينهــم ســيدة بعــد اعتــداء قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى 
مظاهــرة خــرج فيهــا أهــايل قريــة الســلحبية ينــددون ابلتشــريد القســري الــذي تعرَّضــوا لــه وطالبــوا ابلعــودة إىل مســاكنهم.

مقاطــع مصــورة ُتظهــر جتمعــاً احتجاجيــاً نفَّــذه أهــايل قريــة الســلحبية الشــرقية، طالبــوا فيــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة الســماح هلــم 
ابلعــودة إىل منازهلــم 

حــى حلظــة نشــر هــذا التقريــر اليــزال قرابــة 4000 شــخص عالقــن يف احلقــول احمليطــة ابلقريــة مفتقديــن أبســَط مقومــات احليــاة 
يعيشــون يف خيــم بدائيــة دون مســاعدات غذائيــة أو ميــاه صاحلــة للشــرب أو مســتلزمات صــرف صحــي، إضافــة إىل انعــدام شــبه اتم 
للرعايــة الصحيــة، حيــث مل تســمح هلــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة بتلقــي العــاج ضمــن النقطــة الطبيــة الــي افتتحتهــا داخــل القريــة.

 إنَّ قــوات ســوراي الدميقراطيــة قــد مارســت انتهــاك التشــريد القســري، الــذي يُعتــر جرميــة حــرب وفــق املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا 
األساســي، كمــا أنــه يف حــال كان ادِّعــاء هــذه القــوات صحيحــاً بوجــود مــررات عســكرية هلــذا التشــريد، فهــي مل تقــم أبــداً بتأمــن 
مســاكن بديلــة مناســبة، مل تـَُقــم حــى اآلن إبعادهتــم إىل مســاكنهم بعــد توقــف االشــتباكات مــع تنظيــم داعــش وســيطرهتا الكاملــة 

علــى القريــة.

جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف كافــة جتاوزاهتــا يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي تســيطر 
عليهــا، والبــدء إبنشــاء ودعــم جمالــس حمليــة مــن مجيــع أبنــاء اجملتمــع احمللــي إلدارة تلــك املناطــق بشــكل مــدين.

جيــب علــى منظمــات اإلغاثــة الدوليــة إجيــاد الســبل الكفيلــة إبيصــال امليــاه والطعــام واملــأوى هلــؤالء املشــردين يف ظــلِّ أجــواء تصــل 
حرارهتــا إىل 45 درجــة مئويــة.

https://www.youtube.com/watch?v=AntiE8XwYeI
https://www.youtube.com/watch?v=fnJBrP3Vou4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6VnhEczlacmdjcVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eXVkc2lkQVE2U1k/view
https://www.youtube.com/watch?v=5SIpJ78htLs&feature=youtu.be
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علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة الســماح لألهــايل ابلعــودة إىل مســاكنهم بشــكل فــوري، وإهنــاء معــاانة ســكان قريــة الســلحبية 
الشــرقية وأتمــن مســاعدات غذائيــة وطبيــة عاجلــة وفوريــة.

إحدى خيام النزوح يف حميط قرية السلحبية الشرقية بريف الرقة الغريب حزيران/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhNVgwNGlBcHVPdGM/view
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