تقرير موجز

االستحقاقات احلقوقية النسحاب
القوات األمريكية من سوراي
على الوالايت املتحدة األمريكية تعويض
قرابة  3000مدين سوري قتلوا على يد
قوات التحالف الدويل قبل الرحيل

األربعاء  9كانون الثاين 2019

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

R190110
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة.

الرحيل.
اثنياًُّ :
ست قضااي رئيسة يتوجب على الوالايت املتحدة األمريكية مراعاهتا والتَّعامل معها قبل َّ
اثلثاً :التوصيات.

أوالً :مقدمة:

أعلـ َـن الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب يــوم األربعــاء  /19كانــون األول 2018 /عــر حســابه الشــخصي علــى منصــة التواصــل
االجتماعــي “تويــر” عــن رغبتــه يف ســحب قواتــه العســكرية مــن ســوراي ،تــا ذلــك بيــان صــادر عــن البيــت األبيــض َّ
أكــد عمليــة
ســحب القـوات األمريكيــة املتمركــزة يف مشــال شــرق ســوراي واملمتــدة علــى كامــل املســاحة مشــال هنــر الفـرات حــى احلــدود العراقيــة
شــرقاً والرتكيــة مشــاالً ،لكننــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نعتقــد مــن جانــب حقوقــي َّ
أن القـوات األمريكيــة ال ُيكــن أن

تغــادر بــكل ســهولة بعــد أربــع ســنوات مــن تدخلهــا العســكري دون أن تســاهم يف إهنــاء ملفــات ال تـزال عالقــة وبعضهــا حــدث
كنتيجــة مباشــرة لتدخلهــا العســكري ،وهــذا مــا حيــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء عليــه مــن انحيــة حقوقيــة واجتماعيــة تُراعــي
اســتقرار منطقــة مشــال الفـرات.

اثنياًُّ :
الرحيل:
ست قضااي رئيسة يتوجب على الوالايت املتحدة األمريكية مراعاهتا والتَّعامل معها قبل َّ
دمرها:
 - 1تعويض ضحااي القصف األمريكي وإعادة بناء املنشآت واملباين اليت َّ

الســنوات األربــع ارتكبــت قـوات التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــدداً كبـراً مــن انتهــاكات القانــون
طيلــة َّ
الــدويل اإلنســاين شـ َّـكل كثــر منهــا جرائــم حــرب ،مبــا فيهــا ح ـوادث خلَّفــت قتلــى مدنيــن بينهــم نســاء وأطفــال ،وقــد تس ـبَّبت

عمليــات قصــف قـوات التَّحالــف الــدويل حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ  /23أيلــول2014 /

حــى  /5كانــون الثــاين 2019 /يف:
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تتضمــن هــذه احلصيلــة علــى مــا ال يقــل عــن 168
ألــف :مقتــل  2984مدنيـاً بينهــم  932طفـاً و 646ســيدة (أنثــى ابلغــة)َّ ،

جمــزرة ،قتــل يف اجملــزرة الواحــدة مخســة أشــخاص فمــا فــوق دفعــه واحــدة.

ابء :ما ال يقل عن  182حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها  25على مدارس و 16على منشآت طبية.
هذه اإلحصائية ال تشتمل على املنشآت اليت متركزت فيها قوات أو معدَّات تنظيم داعش اإلرهايب.
 - 2ال يزال تنظيم داعش يُسيطر على 2150كم 2مربع يف سوراي:
تدخلــت يف ســوراي
تقــول الــوالايت املتحــدة األمريكيــة َّإنــا تقــود رايــة الــدول الــي ُتــارب اإلرهــاب حــول العــامل ،وبنــاءً علــى هــذا َّ
يف أيلــول 2014 /هبــدف القضــاء علــى تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،وكنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنمــل أن يتـ َّـم القضــاء
علــى هــذا التنظيــم املتوحــش يف وقـ ٍ
ـت أقـ َّـل بكثــر مــن هــذا؛ نظ ـراً التســاع نطــاق التَّحالــف الــدويل والق ـوات الــي حتــارب هــذا
التنظيــم ،وال ميكــن ألحــد أن يُنكــر َّ
الرغــم
أن قـوات التَّحالــف الــدويل قــد َّقوضــت وأهنكــت تنظيــم داعــش علــى حنــو كبــر ،علــى َّ
الشــعب الســوري واألراضــي الســورية ،إال َّ
أن تنظيــم داعــش لألســف
مــن حجــم اخلســائر البشـرية واملاديــة الفادحــة الــي تكبَّدهــا َّ

الشــديد ال يـزال يُســيطر علــى مســاحات واســعة يف ســوراي ،وال يـزال يُقاتــل حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر ،وتُقــدَّر املســاحة الــي
يُســيطر عليهــا التنظيــم يف ســوراي بقرابــة 2150كــم 2وفــق مــا تظهــره اخلريطــة التاليــة:
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ِ
ـس
إضافــة إىل تنظيــم داعــش هنــاك تنظيمــات إرهابيــة أخــرى ال تـزال موجــودة يف ســوراي ويُعــاين منهــا اجملتمــع الســوري ،وهــو أبمـ ّ
احلاجــة للمســاعدة يف التَّخلــص منهــا ،وتُظهــر اخلريطــة التاليــة مناطــق وجــود هيئــة حتريــر الشــام (جبهــة النصــرة التابعــة للقاعــدة)
يف حمافظــة إدلــب ،وأييت االنســحاب األمريكــي وإيقــاف املســاعدات مبثابــة فرصــة ذهبيــة لتنظيــم داعــش والقاعــدة إلعــادة التَّمــدد
يف األراضــي الســورية مــن جديــد علــى شــكل تنظيمــات حمليــة أوالً ،وإقليميــة وعامليــة اثنيـاً.
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 - 3التنظيمات اإليرانية أيضاً إرهابية وسوف َّ
تتمدد يف سوراي على غرار العراق:

حماربة اإلرهاب يف العامل ينبغي أن ال تتجزأ ،وسحب القوات األمريكية دو َن أتسيس بنية سياسية قويَّة يف مناطق شرق الفرات
ســوف يــرك مســاحات شاســعة مــن األراضــي ليــس فقــط عرضـةً خلطــر متــدُّد تنظيــم داعــش ،بــل َّ
إن األخطــر هــو متــدُّد امليليشــيات

اإليرانيــة ألهنــا مدعومــة بشــكل صريــح وواضــح مــن دولــة ،وهــي إيـران ،وهــذا جيعلهــا أكثــر قــوة واســتدامة مــن تنظيــم داعــش ،ويبــدو
َّ
أن إيـران هــي املســتفيد األكــر مــن خطــوة ســحب القـوات األمريكيــة؛ نظـراً لتغلغلهــا وانتشــارها يف مســاحات واســعة مــن ســوراي،

ويُعتــر هــذا ترســيخاً للوجــود اإليـراين يف ســوراي ،وليــس حماربــة لــه ،وتُظهــر اخلريطــة التوضيحيــة التاليــة بشــكل تقريــي مواقــع انتشــار
ميليشــيات اتبعــة إليـران مبــن فيهــا قـوات حــزب هللا اللبنــاين ،وهــذه القـوات متداخلــة إىل حـ ٍـد كبــر مــع قـوات النظــام الســوري.
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ال تكتفــي إي ـران مبجــرد االنتشــار العســكري ضمـ َـن ثكنــات خاصــة هبــا ،أو يف صفــوف ق ـوات النظــام الســوري ،بــل جتــاوزت
ذلــك وبــدأت بشــكل ُمكثَّــف منــذ بدايــة عــام  2015ابلتَّغلغــل بشــكل مــدروس ضمـ َـن شــبكات النِّظــام السياســية واالقتصاديــة
أصبحــت تتمتَّــع خبــرة واســعة يف التَّعامــل والشـراكة واالســتثمار مــع عــدد كبــر مــن اجملموعــات احملليــة املواليــة للنِّظــام الســوري.
و َ
 - 4أتمني استقرار سياسي واقتصادي:
الشــعب الكرديــة التابــع حلــزب االحتــاد
يف حرهبــا ضـ َّـد تنظيــم داعــش قامــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بدعــم تنظيــم قـوات محايــة َّ
الدميقراطــي وهــو الفــرع الســوري حلــزب العمــال الكردســتاين ،ومل يقتصــر َّ
الدعــم علــى اجملــال العســكري بــل جتــاوزه إىل تســليم هــذا
التنظيــم املتشــدد مناطــق شاســعة ليحكمهــا بعــد ختليصهــا مــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،وعلــى الرغــم مــن َّ
أن كث ـراً مــن املناطــق

قــد خرجــت عــن ســيطرة تنظيــم داعــش منــذ أزيـ َـد مــن عــام إال َّ
أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مل تبــذل جهــداً يُذكــر يف ســبيل
حتقيــق حكــم حملــي ُمنتَخــب دميقراطيـاً ومــن مثَّ دعــم هــذا اجلســم احمللــي املنتخــب اقتصــادايً وسياســياً؛ ممــا ُي ِّقــق األمــن واالســتقرار
السياســي واالجتماعــي يف تلــك املناطــق ،بــل َّ
إن الســيطرة الفعليــة جلميــع املناطــق الواقعــة شــرق الف ـرات بقيــت يف يَــد ق ـوات
ســوراي الدميقراطيــة الــي يُشـ ِّكل حــزب االحتــاد الدميقراطــي وقواتــه العســكرية عمودهــا الفقــري .مــن انحيــة أخــرى ،مل تَشــهد هــذه
املناطــق جمــرد عمليــات إزالــة أنقــاض ،أو ترميمـاً ألهــم املراكــز احليويــة كاملشــايف واملــدارس واألسـواق ،ونظـراً هلــذا الفشــل السياســي
واالقتصــادي مل يَعــد معظــم الســكان إىل منازهلــم وبقـوا مشــردين يف اخليــام أو يف بلــدان اللجــوء.
 - 5تعزيــز موقــف روســيا يف العمليــة السياســية ،وتشــجيع املزيــد مــن دول العــامل علــى التَّعامــل مــع النظــام الســوري املتــورط
يف آالف اجلرائم َّ
ضد اإلنســانية:
يُعـِّـر ســحب القـوات العســكرية األمريكيــة عــن املزيــد مــن اإلمهــال وعــدم االكـراث ابمللــف الســوري ،ويُشـ ِّكل انســحاابً إضافيـاً
جمانيـاً لصــاحل التَّمــدد الروســي ،وهــذا يُذ ّكِــر اجملتمــع الســوري بنقــض اتفاقيــة اجلنــوب الســوري لصــاحل روســيا أيضـاً ،كل ذلــك ُي ِّهــد
الطــرق أمــام فــرض احلـ ِّـل الروســي املبــي علــى جلنــة دســتورية شــكلية ،وإصالحــات ومهيــة ال تُغــر أي شــيء ملمــوس يف بنيــة النظــام
الشــعب الســوري ،ويفســح اجملال لبقاء حكم عائلة األســد لســنوات ،وإهناء مســرة
الســوري األمنية وطريقة تعامله الوحشــية مع َّ
ـجع ســحب القـوات األمريكيــة بعضـاً مــن الــدول
االنتقــال حنــو الدميقراطيــة والتَّعدديــة والعدالــة ،وإضافــة إىل كل مــا ســبق ،فقــد شـ َّ
إلعــادة فتــح عالقاهتــا مــع النظــام الســوري املتـ ِّ
ـورط يف قتــل مئــات آالف الســوريني ويف آالف اجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،بــدالً عــن

ذلــك ،فقــد كان لــدى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة فرصـاً متعــددة للمســامهة يف مســرة التغيــر الدميقراطــي ونقــل الدولــة الســورية
إىل جانــب الــدول الدميقراطيــة املتحضــرة.
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 - 6أتمني مصري قرابة  50ألف مواطن سوري يف منطقة التَّنف:
لقد َنزح آالف األهايل ابجتاه منطقة التَّنف وخميم الركبان لســبب أساســي وهو وجود قاعدة التَّنف األمريكية ورعايتها لفصائل
يف املعارضــة املســلحة هنــاك؛ مــا جعــل املنطقــة يف مأمـ ٍن مــن هجمــات الطائـرات الروســية وطـران النظــام الســوري ،وكذلــك مــن
اهلجمــات الربيــة ،وإذا كان لــدى الســوريني يف مشــال شــرق ســوراي مناطــق أخــرى بديلــة للنِّــزوح واهلــرب مــن قـوات النظــام الســوري

وامليليشــيات اإليرانيــة مثــل املناطــق الــي تُســيطر عليهــا ق ـوات درع الف ـرات ،فـ َّ
ـإن النازحــن والفصائــل العســكرية حماصــرون متام ـاً
يف منطقــة التَّنــفَّ ،
وإن انســحاب القـوات األمريكيــة دو َن أتمــن مــكان انتقــال مناســب لعشـرات اآلالف مــن الســوريني ســوف
جيعلهــم عرضـةً خلطــر االعتقــال والتَّعذيــب واالنتقــام مــن قـوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.

اثلثاً :التوصيات:

• علــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إعــادة تقييــم ق ـرار انســحاب الق ـوات األمريكيــة وبشــكل خــاص فيمــا يعنينــا مــن تداعياتــه

علــى اســتقرار وأمــن وحقــوق اجملتمــع الســوري يف املناطــق الــي تُشــرف عليهــا تلــك الق ـوات.
• البــدء مبســار تعويــض الضحــااي وترميــم املنشــآت املدمــرة بنفقــة وإشـراف جلنــة ُمشـ َّـكلة مــن دول التَّحالــف الــدويل ،وعــدم تــرك
ذلــك لــدول معيَّنــة ممــا يعــي تســييس عمليــة التعويــض وإعــادة اإلعمــار.
• التأكيد على بناء ٍ
نظام سياسي حملي دميقراطي يتمتَّع مبشروعية حملية ومحاية من دول التَّحالف.

• املســامهة يف قيــادة مســار عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي يف ســوراي بنــاءً علــى تسلســل قـرار جملــس األمــن الــدويل رقــم ،2254

بــدءاً مــن هيئــة حكــم انتقــايل وصــوالً إىل جلنــة دســتورية وانتخــاابت برعايــة دوليــة؛ مــا يُســاهم يف إهنــاء الكارثــة الســورية ورحيــل

القـوات األمريكيــة والقـوات األجنبيــة األخــرى كافــة.

7

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

@snhr
Info@sn4hr.org

www.sn4hr.org
snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

8

