
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

الجمعة 13 تشرين األول 2017

قرابة 370 ألف نازح في دير الزور والرقة 
إثر هجمات الحلف السوري الروسي

ال بُدَّ من توفري مراكز إيواء عاجلة للنَّازحني

تقرير موجز
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أواًل: مقدمة:
يبــدو أنَّ القــوات الروســية ال هتتــم ومل تأخــذ بنظــر االعتبــار مســبقاً مــا ســينتج عــن شــنِّها معــارك واســعة عــدة يف وقــت واحــد، 
علــى مناطــق مدنيــة مأهولــة بالســكان ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش، وانصــبَّ تفكــري واســراتيجية القــوات املهامجــة علــى شــنِّ 
املعركــة، واســتهداف تنظيــم داعــش اإلرهــايب فقــط، بغــضِّ النَّظــر عــن الديناميكيــات املتفجــرة الــي ســترافق حكمــاً مــع أيــة 
معركــة، ويف مقدمتهــا النــزوح وفــرار مئــات اآلالف مــن الســكان خوفــاً مــن القصــف، أو قيــام قــوات النظــام الربيَّــة وامليليشــيات 
الشــيعية املرافقــة هلــا، مبــا فيهــا قــوات حــزب اهلل اللبنــاين بعمليــات تصفيــة مباشــرة، بــدأت أخبارهــا تردنــا مــن العديــد مــن القــرى 
والبلــدات الــي متكَّنــت مــن الســيطرة عليهــا، كمــا مل تـَُقــم تلــك القــوات الحقــاً خبطــوات ملعاجلــة اآلثــار الكارثيــة الــي نتجــت 
عــن تشــريد هــؤالء، بــل تركتهــم ملصريهــم وتدبــري أمــور أنفســهم، يف كلِّ مــن حمافظــي الرقــة وديــر الــزور، وهــي مناطــق صحراويــة 
يف معظمهــا، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ترصــد يف هــذا التقريــر بعــَض التَّداعيــات املرعبــة املرتبــة علــى اختــاذ خطــوات 
فتــح معــارك دون األخــذ بنظــِر االعتبــار األبعــاد اإلنســانية، وعلــى اعتبــار أنــه مــن العبــث والعــدم خماطبــة تنظيــم داعــش عــدوِّ 
ــل الــدُّول ذات العضويــة يف األمــم املتحــدة، وعلــى رأســها النظامــني الروســي والســوري، املســؤولية الكاملــة  اإلنســانية فإنَّنــا ُنمِّ
عمــا آلــت إليــه أحــوال مئــات آالف املدنيــني، وعــن حــوادث القتــل نتيجــة القصــف العشــوائي أو غــري املتناســب يف القــوة، وقــد 
ثنــا يف تقريــر آخــر عــن مســؤولية قــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف تلــك املناطــق  حتدَّ

أيضــاً بعنــوان االعتــداء األصفــر.

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.

المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: التفاصيل.
      - حمافظة الرقة

      - حمافظة دير الزور
ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات.
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ولقــد أشــرنا يف عــدة تقاريــر ســابقة إىل أنَّــه مــن امللفــت لالنتبــاه بالنســبة لنــا كراصديــن للهجمــات اجلويــة واالنتهــاكات، أننــا منــذ 
بدايــة التدخــل العســكري الروســي يف أيلــول 2015 مل ُنســجِّل تصعيــداً عســكرياً روســياً كبــرياً جتــاه حمافظــي الرقــة وديــر الــزور 
علــى الرغــم مــن أهنمــا ُتشــكِّالن مركــزي ثقــٍل بالنســبة لتنظيــم داعــش، بــل تركَّــزت معظــم اهلجمــات علــى مناطــق ختضــع لســيطرة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وحــى اهلجمــات احملــدودة الــي شــنَّتها القــوات الروســية علــى مناطــق ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش 

فقــد اســتهدفت يف معظمهــا مناطــق مدنيــة، وســجَّلنا عشــرات اجملــازر.

ويبــدو لنــا أنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي قــد بــدأت بُعيــَد دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد يف املناطــق األربعــة حيِّــز التنفيــذ، 
واالتفاقيــات احملليــة األخــرى الــي ُعقــَدت يف الغوطــة الشــرقية وحمافظــات اجلنــوب الســوري، بتوجيــه قواهتــا للقيــام حبمــالت قصــف 
جويــة كثيفــة جــداً يف كلٍّ مــن ريــف الرقــة الشــرقي وريــف ديــر الــزور الغــريب والشــرقي، حيــث جنحــت يف فــكِّ احلصــار عــن أحيــاء 
اجلــورة والقصــور غــرب مدينــة ديــر الــزور، الــي ختضــع حلصــار تنظيــم داعــش منــذ آذار 2015، ومــن مثَّ حماولــة العبــور إىل الضِّفــة 
الشــرقية مــن هنــر الفــرات والوصــول إىل حقــول النِّفــط والغــاز، وقــد أنشــأت القــوات الروســية جســراً حربيــاً لنقــل املعــدَّات العســكرية 

إىل الضِّفــة الشــرقية مــن هنــر الفــرات.

يوثِّــق هــذا التقريــر حصيلــة االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ بــدء محلتهــا العســكرية يف ريــف الرقــة 
الشــرقي )منتصــف متــوز 2017(، وريفــي ديــر الــزور الغــريب والشــرقي )منتصــف آب 2017( حــى حلظــة إصــدار هــذا التقريــر.

ثانياً: التفاصيل:
- محافظة الرقة:

قتل وقصف وهتجري قرابة 120 ألف شخص يف ريف الرقة الشرقي:
يف منتصــف متــوز 2017 بــدأت قــوات احللــف الســوري الروســي تصعيــَد عملياهتــا العســكرية عــرب قصــف جــوي متواصــل كثيــف 
ٍم بــريٍّ تُنفِّــذه ميليشــيات حمليــة أطلــق  جــداً يف ريــف الرقــة الشــرقي )قــرى شــامية(1وخاصة مــدن الســبخة ومعــدان، مرافقــاً مــع تقــدُّ
عليهــا اســم “جيــش العشــائر” مواليــة للنظــام الســوري؛ هبــدف إهنــاء وجــود تنظيــم داعــش الــذي ُيســيطر علــى املنطقــة منــذ بدايــة 
عــام 2014، وقــد شــنَّت هــذه القــوات مئــات اهلجمــات الــي اســتهدفت يف معظمهــا أحيــاء ســكنيَّة ومراكــز حيويــة مدنيَّــة، وقــد 
ســجلنا مقتــل 48 مدنيــاً بينهــم 19 طفــاًل، و8 ســيدات، ومــا اليقــل عــن 5 جمــازر إضافــة إىل 11 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة مدنيَّــة، كل هــذه اهلجمــات تســبَّبت يف فــرار قرابــة 120 ألــف شــخص مــن مــدن معــدان والســبخة بريــف الرقــة الشــرقي 

  1 القرى الواقعة على الضفة اليمىن لنهر الفرات
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علــى شــكل دفعــات، نــزَح القســم األكــرب منهــم إىل القــرى املقابلــة علــى ضفــاف هنــر الفــرات )قــرى جزيرة(2بينمــا نــزح عشــرات 
اآلالف إىل خميمــات الكرامــة )ريــف الرقــة الشــرقي(، وخميــم عــني عيســى )ريــف الرقــة الشــمايل( وخميــم املربوكــة )ريــف احلســكة 
الغــريب(، وهــي خميمــات أعدَّهتــا قــوات ســوريا الدميقراطيــة وُتشــرف عليهــا بشــكل مباشــر، يف حــني أقــام البعــض خيامــاً بدائيــة 

علــى ضفــة هنــر الفــرات.

يُعــاين النازحــون يف خميمــات الكرامــة وعــني عيســى واملربوكــة مــن أوضــاع معيشــية ســيئة يف ظــلِّ ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة 
األساســية الــي تُبــاع يف املخيــم، وتــدينِّ اخلدمــات الطبيــة، إضافــة إىل ذلــك فــإنَّ إدارة تلــك املخيمــات متنــع النازحــني مــن املغــادرة 

إال بوجــود كفيــل ذي أصــول كرديــة، أو بعــَد ابتــزاز مــادي لدفــع مبالــغ ماليــة تــرواح بــني 150 إىل 200 ألــف لــرية ســورية.

- محافظة دير الزور:
قتل وقصف وهتجري قرابة ربع مليون شخص يف ريفي دير الزور الغريب والشرقي )قرى شامية(3:

يف منتصــف آب 2017 بــدأت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــنِّ هجمــات ُمكثَّفــة علــى ريــف ديــر الــزور الغــريب )قــرى 
شــامية( ال ســيما قــرى عيــاش، الشــميطية، اخلريطــة، حوائــج ذيــاب شــامية، حيــث ســعى النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه 
إىل فــكِّ احلصــار عــن أحيــاء اجلــورة والقصــور غــرب مدينــة ديــر الــزور، واســتطاعت هــذه القــوات التَّقــدم عــرب حمــور طريــق دمشــق 

– ديــر الــزور، وحمــور جبــل البشــري – اللــواء 137، وإهنــاء احلصــار يف 6/ أيلــول/ 2017.  
ويف املــدة الــي تلــت إهنــاء حصــار أحيــاء مدينــة ديــر الــزور ازدادت وتــرية هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي، وقصفهــا 
اجلــوي علــى غــرار أســلوب غــروزين يف تدمــري شــامل عــرب قصــف عنيــف متواصــٍل امتــدَّ ليشــمَل مناطــق ختضــع لســيطرة تنظيــم 
داعــش يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي، بشــكل خــاص مــدن املياديــن والبوكمــال والقوريــة والعشــارة وقريــة البوليــل. رصــدت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان اســتخدام الصواريــخ والرباميــل املتفجــرة، والذخائــر العنقوديــة أيضــاً، وهــذا القصــف الكثيــف هــو الســبب 

الرئيــس الــذي شــرَّد األهــايل يف الصحــراء ويف خيــام ال حتتــوي أدىن معايــري ومقومــات املعيشــة.

 3 الواقعة على الضفة اليمىن لنهر الفرات
  2 القرى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات
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ويبــدو أنَّ اهلــدف الــذي كانــت تســعى إىل حتقيقــه قــوات احللــف الســوري الروســي مــن هــذه احلملــة العســكرية العشــوائية هــو 
الســيطرة علــى حقــل كونيكــو للغــاز الواقــع قــرب بلــدة خشــام بريــف ديــر الــزور الشــرقي، لكــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات 
األغلبيــة الكرديــة واملدعومــة مــن قــوات التحالــف الــدويل كان هلــا الَســبق، وســيطرت عليــه يف 22/ أيلــول/ 2017. وال تــزال 

هجمــات احللــف الســوري الروســي مســتمرة وخاصــة قــرب مدينــة املياديــن للســيطرة عــل حقــل العمــر مشــال املدينــة. 
ُيشــري حجــم اخلســائر البشــرية واملاديــة الكبــري إىل وقــوع كــمٍّ هائــل مــن انتهــاكات قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين، فقــد ســجلنا 
مقتــل 362 مدنيــاً، بينهــم 74 طفــاًل، و64 ســيدة علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف ريفــي ديــر الــزور الغــريب والشــرقي 
منــذ منتصــف آب 2017 حــى حلظــة إعــداد التقريــر، إضافــة إىل مــا اليقــل عــن 36 جمــزرة ومــا اليقــل عــن 27 حادثــة  اعتــداء 
علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، وتســبَّب القصــف يف انقطــاع خدمــات امليــاه ووســائل االتصــال، كمــا ســجلنا اعتقــال قــوات النظــام 
الســوري مــا اليقــل عــن 217 شــخصاً، بينهــم 19 طفــاًل و22 ســيدة يف قــرى مــراط ومظلــوم والصاحليــة واخلريطــة والشــميطية، 
كل ذلــك أدى إىل تشــريد قرابــة 250 ألــف نســمة، نــزح معظمهــم إىل مناطــق واقعــة يف ريــف ديــر الــزور )قــرى جزيرة(4وهــي 

مناطــق تشــهد اشــتباكات مســتمرة بــني قــوات ســوريا الدميقراطيــة وتنظيــم داعــش.
ــم اضطــروا للبقــاء يف العــراء يف مناطــق غــري جمهــزة خدميــاً إطالقــاً، قــام البعــض منهــم بنصــب خيــام بدائيــة  أخربنــا بعــض النازحــني أهنَّ
علــى ضفــاف هنــر الفــرات، لكــن دون احلصــول علــى مســاعدات غذائيــة أو ميــاه صاحلــة للشــرب أو مســتلزمات صــرف صحــي، 
إضافــة إىل انعــدام شــبه تــام للرعايــة الصحيــة يف ظــلِّ شــحٍّ كبــري يف الكــوادر الطبيــة واملشــايف والعيــادات امليدانيــة، كل ذلــك جيعــل 

حيــاة آالف معرضــة للخطــر الشــديد.

وقــد ســجلنا مــا اليقــل عــن 10 حــوادث اعتــداء مــن قبــل طــريان ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى معابــر، وهــي عبــارة عــن: 
ــع لقــوارب يســتخدمها املدنيــون لعبــور هنــر الفــرات هربــاً إىل الضِّفــة األخــرى.  جتمُّ

يف 7 و11 أيلــول الفائــت ســجلنا اســتهداف طــريان ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي معــرب اخلريطيــة – حوائــج ذيــاب شــامية علــى 
هنــر الفــرات. ويف 9 و10 أيلــول ســجلنا اســتهداف الطــريان ذاتــه معــرباً هنريــاً يصــل بــني قريــي البوليــل والصبحــة. 

إنَّ استهدف املعابر ُيشري بشكل صارخ إىل تعمُِّد استهداف القوات الروسية للمدنيني، بل حى النازحني املشردين مل يسلموا.

 4 الواقعة على الضفة اليمىن لنهر الفرات
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منع النازحني من العودة وهنب ممتلكاهتم:
ــا  علــى الرغــم مــن ســيطرة قــوات النِّظــام الســوري علــى كامــل الريــف الغــريب حملافظــة ديــر الــزور يف 23/ أيلــول/ 2017 إال أهنَّ
منعــت عــدداً مــن الســكان مــن العــودة إىل قراهــم. أخــرَب عــدد مــن األهــايل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن محــالت هنــب 
واســعة تُنفِّذهــا قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املرافقــة هلــا للممتلــكات واملواشــي، حيــث يتــم مجعهــا ونقلهــا مث بيعهــا يف 
أســواق ضمــن حيَــي اجلــورة والقصــور، وهــذا ُيشــبه متامــاً مــا قامــت بــه القــوات ذاهتــا -وســجلناه يف تقاريــر ســابقة- بشــكل صــارخ 

يف حمافظــي محــص وريــف دمشــق ومنطقــة بانيــاس.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SW1IZWRjdEdhTU0/view
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ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد ارتكبت قوات احللف الســوري الروســي انتهاكات جســيمة للقانون الدويل اإلنســاين عرب عمليات القصف العشــوائي عدمي 

التمييــز؛ مــا تســبب يف مقتــل عــدد مــن املدنيــني وهــذا يُعــدُّ جرميــة حــرب.
وُيضــاف إىل جرميــة القتــل خــارج نطــاق القانــون جرميــة التشــريد القســري ومنــع العــودة الــي طالــت قرابــة 370 ألــف نســمة يُعــاين 
معظمهــم أوضاعــاً إنســانية غايــة يف الســوء، كمــا مل تقــم قــوات النظــام الســوري بتأمــني مــأوى للنازحــني أو مســاكن بديلــة، ومل 

تســعى إىل تســهيل حركــة النــزوح وتأمــني ممــرات آمنــة.

التوصيات:
علــى قــوات احللــف الســوري الروســي التَّوقــف الفــوري عــن تنفيــذ اهلجمــات العشــوائية، وعــدم اختــاذ وجــود تنظيــم داعــش مــربراً 

لقصــف األحيــاء الســكنية واملراكــز احليويــة املدنيَّــة.
ــماح للنازحــني حبريــة احلركــة والتَّنقــل، وتأمــني  علــى قــوات ســوريا الدميقراطيــة حتســني وضــع املخيمــات الــي ُتشــرف عليهــا، والسَّ

املســاعدات الغذائيــة والطبيَّــة، وعلــى الــدول الدَّاعمــة هلــا الضغــط عليهــا لوقــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان كافــة.
جيــب علــى منظمــات اإلغاثــة الدوليــة إجيــاد الســبل الكفيلــة بإيصــال امليــاه والطعــام واملــأوى آلالف املشــردين علــى ضفــاف هنــر 

الفــرات واملناطــق الصحراويــة.

شكر وعزاء
خالص الشكر والتقدير جلميع األهايل والنشطاء الذين سامهت مشاركتهم بشكل فعال يف خروج هذا التقرير.
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