ينبغي التَّحرك العاجل إلنقاذ قرابة
ستة آالف مدين يف انحية هجني

السبت  29كانون األول 2018
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R181213
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 ومنهجية

اثنياً :حصيلة أبرز االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات احللف (قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدويل)

يف منطقة هجني

اثلثاً :املدنيون يف انحية هجني حماصرون ما بني قوات سوراي الدميقراطية وقوات النظام السوري وتنظيم داعش

رابعاً :ممارسات قوات سوراي الدميقراطية قد تعرقل نزوح املدنيني بشكل آمن

خامساً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :مقدمة ومنهجية:

اســتعادت ق ـوات التَّحالــف الــدويل ابلتعــاون مــع ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة (حــزب االحتــاد الدميقراطــي)

مســاحات واســعة مشــال شــرق ســوراي ،مــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،وتتــوج ذلــك ابســرجاع كامــل حمافظــة الرقــة يف تشـرين األول/
 ،2017وعــدة مناطــق يف ريــف احلســكة اجلنــويب وقــرى ريــف ديــر الــزور مشــال هنــر الفـرات (قــرى اجلزيــرة) ،وابلتــايل فقــد احنســر
وجــود تنظيــم داعــش يف بعــض املناطــق علــى احلــدود الســورية  -العراقيــة بــن حمافظـ َـي ديــر الــزور واحلســكة وهــي (مدينــة هجــن،

قريــة البحــرة ،قريــة أبــو احلســن ،الكشــمة ،الشــعفة ،بلــدة السوســة ،وقســم مــن قريــة الباغــوز ابلقــرب مــن احلــدود العراقيــة) ،وقــد
الحظنــا َّ
أن االشــتباكات تــكاد تكــون شــبه متوقفــة مــع تنظيــم داعــش منــذ متــوز  ،2018كمــا اخنفضــت وتــرة هجمــات قـوات

التحالــف الــدويل اجلويــة ضــدَّه ،ونعتقــد أنــه ال توجــد رغبــة جديـَّـة يف إهنــاء تنظيــم داعــش مــن هــذه املنطقــة احملصــورة ،علــى الرغــم
مــن إمكانيــة ذلــك وبســهولة أكــر ممــا كانــت عليــه احلــال يف معركــة الرقــة.

يف  /11أيلــول 2018 /أعلنــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة عــن اســتئناف معاركهــا ضـ َّـد تنظيــم داعــش يف
املناطــق الــي ال يـزال يُســيطر عليهــا يف أقصــى شــرق ســوراي يف حمافظــة ديــر الــزور ،وشـنَّت هجمــات ابملدفعيــة الثقيلــة ورامجــات
الصواريــخ مدعومــة بغــارات جويــة مكثَّفــة لقـوات التَّحالــف الــدويل.
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وحــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر ال يـزال قرابــة ســتة آالف مــدين حبســب إحصائيــة قدَّمهــا مكتــب الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم
املتحــدة ،عالقــون يف عــدة قــرى وبلــدات (قريــة أبــو احلســن ،قريــة الكشــمة ،بلــدة الشــعفة ،بلــدة السوســة ،قريــة الباغــوز) بعــد
يتعرض هؤالء املدنيون هلجمات
ســيطرة قوات ســوراي الدميقراطية على مدينة هجني بشــكل شــبه كامل يف  /15كانون األولَّ ،
قصــف عشـوائية ومتكــررة تُن ِّفذهــا قـوات احللــف (قـوات ســوراي الدميقراطيــة وقـوات التَّحالــف الــدويل) ،مــن انحيــة أخــرى ،فقــد

سـ َّ
ويتعرضــون أيض ـاً
ـجلنا اســتخدامهم دروع ـاً بش ـرية مــن قبــل تنظيــم داعــش ،الــذي مينعهــم مــن اخلــروج مــن مناطــق ســيطرتهَّ ،
هلجمــات بقذائــف اهلــاون واملدفعيــة تُنفذهــا قـوات النظــام الســوري ملنعهــم مــن النــزوح ابجتــاه مناطــق ســيطرهتا.

منهجية:
يُسـلِّط هــذا التَّقريــر الضــوء علــى أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا كل مــن قـوات التَّحالــف الــدويل وقـوات ســوراي
الدميقراطيــة يف املناطــق الــي ال تـزال ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش يف حمافظــة ديــر الــزور ،الــي ســنُطلق عليهــا اصطالحـاً انحيــة
هجــن منــذ  /11أيلــول 2018 /حــى  /20كانــون األول ،2018 /ويُرّكِــز هــذا التقريــر علــى الوضــع اإلنســاين املــزري الــذي
يعيشــه آالف املدنيــن احملاصريــن بــن قـوات ســوراي الدميقراطيــة وقـوات النظــام الســوري ،فضـاً عــن معاانهتــم؛ جـراء إحــكام تنظيــم
قبضتــه األمنيــة عليهــم واســتخدامهم دروعـاً بشـرية.
داعــش َ
بعــد عــدة أســابيع مــن حمــاوالت يوميــة متكــررة وعلــى الرغــم مــن شــكبة العالقــات وعناويــن االتصــال الواســعة الــي لدينــا ،فقــد
عجـزان عــن التَّواصــل بشــكل مباشــر مــع أشــخاص مقيمــن يف انحيــة هجــن؛ ذلــك بســبب انقطــاع االتصــاالت بشــكل متكــرر
وخــوف األهــايل املوجوديــن يف مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش مــن التواصــل مــع منظمــات حقوقيــة ،األمــر الــذي يعتــره تنظيــم
داعــش جرمـاً ُي ِ
اســب عليــه ،ونظـراً خلطــورة وحساســية الوضــع وللحصــول علــى أكــر كميــة ممكنــة مــن البيــاانت واملعلومــات مــن

أجــل حتقيــق قــدر كاف مــن التَّحقيــق املوضوعــي فقــد جلــأان إىل التواصــل مــع أقـرابء هلــم مقيمــن خــارج منطقــة هجــن ،وأمــدوان
عمــا تعـ َّـرض لــه أهلهــم داخــل منطقــة هجــن ،وقــد تشــاهبت أقواهلــم علــى حنـ ٍو كبــر.
مبعلومــات ذات صدقيــة جيــدة َّ
شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ِّدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن
ِ
ـب الشــهود معــاانة ُّ
تذكــر االنتهــاك،
أن نُقـ ّدم أو نعــرض عليهــم أيـَّـة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ
ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار وقــد اســتعرضنا يف التقريــر روايــة واحــدة.
ُ
كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء
حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا
ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّبت بــه اهلجمــات.
انشــطون موقــع اهلجمــات وجثـ َ
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حنتفــظ بنسـ ٍـخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة سـرية ،ونسـ ٍـخ احتياطيــة
علــى أقـر ٍ
اص صلبــة ،وابلرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قُمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة ،وذلــك يف ظـ ِّـل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات
النظــام الســوري وتنظيــم داعــش وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

إننــا نؤّكِــد َّ
أن مجيــع اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا ،الــي اســتعرضنا أبرزهــا يف هــذا التَّقريــر كانــت تســتهدف جتمعــات مدنيــة خاليــة مــن
أيــة آليــات عســكرية أو عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيمــات إســامية متشــددة يف أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا ،كمــا أننــا مل نوثـِّـق
أي مــن ق ـوات التَّحالــف الــدويل أو ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة أي حتذيــر للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون
توجيــه ٍّ

الــدويل اإلنســاين.

ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

اثني ـاً :حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف (قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة
الكرديــة وقــوات التَّحالــف الــدويل) يف منطقــة هجــن:

بدايـةً فرضــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة حصــاراً ُمطبقـاً علــى (مدينــة هجــن ،قريــة أبــو احلســن ،قريــة الكشــمة ،بلــدة الشــعفة ،بلــدة
السوسة ،قرية الباغوز) اليت ختضع لسيطرة تنظيم داعش ومنعت دخول املواد الغذائية والطبية إىل هذه املناطق .واثنياً بدأت ِّ
بشن
هجمــات اســتخدمت فيهــا رامجــات صواريــخ وقذائــف هــاون ،كمــا َّأنــا نصبــت عــدة مواقــع قناصــة علــى أطـراف القــرى والبلــدات.
وأخـراً فقــد دعمــت قـوات التَّحالــف الــدويل قـوات ســوراي الدميقراطيــة علــى األرض حيــث شـنَّت مئــات الغــارات اجلويــة.

وقــد رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اســتخدام قـوات التَّحالــف الــدويل قذائــف مدفعيــة مــن رامجتهــا املتمركــزة يف ابديــة
ـجلنا هجومــن علــى األقــل اســتخدمت فيهمــا أســلحة حارقــة يف مناطــق بعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات ومأهولــة
مدينــة هجــن ،وسـ َّ
ابلســكان ،وقــع اهلجومــان يومــي  /8أيلــول و /12تشـرين األول يف مدينــة هجــن.
ُّ
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ـجلنا منــذ  /11أيلــول/
لقــد كانــت اهلجمــات عشـوائية واســتهدفت يف معظــم األحيــان أحيــاء ســكنية ومدنيــن انزحــن ،وقــد سـ َّ
 2018حــى  /20كانــون األول 2018 /مقتــل  165مدنيـاً بينهــم  74طفـاً ،و 29ســيدة (أنثــى ابلغــة) يتوزعــون حبســب

اجلهــة الفاعلــة إىل:

قوات سوراي الدميقراطية 12 :مدنياً بينهم  3أطفال

قوات التَّحالف الدويل 153 :مدنياً بينهم  71طفالً و 29سيدة

سجلنا ما ال يقل عن  13جمزرة مجيعها كانت على يد قوات التَّحالف الدويل.
كما َّ
توزعــت حبســب اجلهــة
ووثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  13حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــةَّ ،

الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

قوات التَّحالف الدويل 11 :بينها  2على منشآت طبية
قوات سوراي الدميقراطية2 :
خريطة تُظهر ُّ
تقدم قوات سوراي الدميقراطية يف انحية هجني ومواقع اجملازر اليت ارتكبتها قوات التَّحالف الدويل:
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وفيما يلي نستعرض أبرز اهلجمات:
ـجلنا
اجلمعــة  /19تشـرين األول 2018 /قرابــة الســاعة - 12:00وقــت صــاة اجلمعــة حبســب التوقيــت احمللــي يف ســوراي -سـ َّ

ـف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة اســتهدفت مســجد املصطفــى ســابقاً (املعــروف ابســم
قصـ َ

مســجد العلــي الداغــر) ،وعمــار بــن ايســر حســبما أطلـ َـق عليــه تنظيــم داعــش ،الواقــع يف حــي البوبــدران يف بلــدة السوســة التابعــة

ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  16مدنيـاً بينهــم مخســة أطفــال.

األحــد  /11تشـرين الثــاين 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ حــي حوامــة مبدينــة
هجــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  12مدنيـاً بينهــم أربعــة أطفــال وســيداتن.
ـف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ
اخلميــس  /15تشـرين الثــاين 2015 /الســاعة  05:00قصـ َ

حــي البوبــدران يف بلــدة السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  18مدني ـاً مــن عائلــة
واحــدة ،بينهــم  14طفـاً وثــاث ســيدات ،الضحــااي انزحــون مــن قريــة الباغــوز.

األربعــاء  /5كانــون األول 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدينــة هجــن بريــف
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  13مدنيـاً بينهــم ســبعة أطفــال وثــاث ســيدات.

اثلث ـاً :املدنيــون يف انحيــة هجــن حماصــرون مــا بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات النظــام الســوري
وتنظيــم داعــش:
تزامنــت اهلجمــات العشـوائية وعمليــات القصــف املكثَّــف مــع حصــار ُمطبــق فرضتــه قـوات ســوراي الدميقراطيــة علــى مناطــق ســيطرة

ـجلنا منعهــا دخــول الشــاحنات التجاريــة إىل انحيــة هجــن منــذ  /11أيلــول ،ويف غضــون قرابــة ثالثــة
تنظيــم داعــش حيــث سـ َّ

أشــهر فرغــت املســتودعات مــن املـواد الغذائيــة ومل تعــد األراضــي الزراعيــة الــي يعتمــد عليهــا األهــايل تسـ ُّـد احتياجاهتــم ،ورصــدان
تدهوراً يف األوضاع املعيشــية آلالف الســكان؛ حيث ارتفعت أســعار املواد الغذائية -إن وجدت -بشــكل صارخ ،كما فقدت

املـواد الطبيــة واملســتلزمات الصحيــة ،وخرجــت مجيــع املراكــز الطبيَّــة عــن اخلدمــة بعــد اســتهدافها مــن قبــل طـران قـوات التَّحالــف
ضــح
الــدويل؛ األمــر الــذي ســاهم يف انعــدام أي شــكل مــن أشــكال الرعايــة الصحيــة بشــكل كامــل ،ويف مــا يلــي جــدول يُو ِّ
ـعار أبــرز املــواد قبــل احلصــار وبعــده:
أسـ َ
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املادة

ِّ
ِّ
الس ْعر بعد احلصار
الس ْعر قبل احلصار

الطحني 1 :كيلوغرام

 100لرية سورية

 1000لرية سورية

السكر 1 :كيلوغرام

 500لرية سورية

 7000لرية سورية

زيت نبايت 1 :لرت

 500لرية سورية

 1100لرية سورية

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو أمحــد 1الــذي تُقيــم عائلتــه يف بلــدة السوســة وأخــران عــن األوضــاع

املأســاوية الــي تعيشــها عائلتــه بعــد احلصــار املفــروض علــى بلدهتــم“ :مل تتــذوق عائلــي اخلبــز منــذ  3أايم ،املتاجــر فارغــة مــن
البضاعــة ،ومجيــع الصيدليــات يف البلــدة أغلقــت ،ال يوجــد ســوى مشــفى ميــداين وحيــد وهــو غــر ُمـ َّـدم ،قصــف قــوات

التحالــف يــكاد ال يتوقــف ســواء مــن الطائ ـرات أو بقذائــف املدفعيــة واهلــاون ،وال ســيما صباح ـاً وعنــد منتصــف الليــل.

قــال يل أيب أهنــم حاولــوا النــزوح مــن البلــدة لكـ َّـن عناصــر التَّنظيــم أخربوهــم أنــه ال ميكنهــم اخلــروج لعــدم توفــر طريــق آمــن
ـاف أبــو أمحــد َّ
أن مجيــع املدنيــن احملاصريــن يف بلــدة السوســة
وبســبب انتشــار القناصــة التابعــن لقــوات ســوراي الدميقراطيــة” أضـ َ

ال يرغبــون أبكثــر مــن طريــق آمــن للهــرب مــن جحيــم القصــف والغــارات اجلويــة.

بنــاءً علــى ذلــك ،فقــد اضطـَّـر بعــض املدنيــن إىل النــزوح ابجتــاه مناطــق ســيطرة قـوات النظــام الســوري الواقعــة علــى الضفــة املقابلــة
لنهــر الفـرات ،علــى الرغــم مــن كل مــا حيملــه هــذا النــزوح مــن خطــر تعرضهــم لعمليــات اعتقــال وتعذيــب قــد تُنفذهــا قـوات النظــام
الســوري ،وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عمليــات قنــص وقصــف بقذائــف اهلــاون واملدفعيــة نفَّذهتــا قـوات النظــام
ـجلنا مقتــل الطفلــة إيــاف ســليمان خالــد العـران يف
الســوري علــى قـوارب ملدنيــن حاولـوا النــزوح ابجتــاه مناطــق ســيطرته ،وقــد سـ َّ

ـجلنا مقتــل الطفــل عبــد العزيــز ماهــر مجــال اخلابــور
هجــوم شـنَّته قـوات النظــام الســوري يــوم الســبت  /17تشـرين الثــاين ،كمــا سـ َّ
يف هجــوم مماثــل يــوم الثــااثء  /4كانــون األول.

علــى املقلــب اآلخــر ،رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منـ َـع تنظيــم داعــش األهــايل مــن اخلــروج مــن مناطــق ســيطرته يف
ـجلنا
القــرى والبلــدات املمتــدة مــن هجــن وصــوالً إىل الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،ويف  /11تش ـرين األول 2018 /سـ َّ
هجوم ـاً َّنفــذه تنظيــم داعــش علــى خميــم ابديــة هجــن ،الــذي أقامتــه ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ،وكان حيــوي انزحــن مــن انحيــة

هجــن ،وقــام حبــرق اخليــام وإعــادة مئــات النازحــن إىل مناطــق ســيطرته.

1

تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /12تشرين الثاين2018 /
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رابعاً :ممارسات قوات سوراي الدميقراطية قد تعرقل نزوح املدنيني بشكل آمن:

مل تســعى ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة إىل أتمــن مم ـرات آمنــة للنازحــن الفاريــن مــن جحيــم العمليــات العســكرية يف انحيــة هجــن
بــل عمــدت إىل احتجــاز املدنيــن الذيــن توجهـوا إىل خميــم ابديــة هجــن ،الــذي أنشــأته قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف  /20أيلــول/
 2018وفرضــت اإلقامــة اجلربيــة عليهــم ،وكان مــن بــن الذيــن جلــؤوا إىل املخيــم عائــات مقاتلــن يف تنظيــم داعــش.
منعــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة املدنيــن مــن مغــادرة املخيــم إىل أن َّ
تتحقــق مــن أوراقهــم الثبوتيــة وقامــت ابســتجواب العديــد منهــم
خوفـاً مــن وجــود عناصــر يتَّبعــون للتنظيــم ،وقــد أبلغنــا بعــض األهــايل ممــن اســتطاعوا اخلــروج مــن املخيــم أهنــم اضطــروا لدفــع مبالــغ

ماليــة كبــرة وصلــت حـ َّـد  1000دوالر لعناصــر قـوات ســوراي الدميقراطيــة املســيطرة علــى املخيــم.

ـجلنا خــروج دفعــات مــن املدنيــن ابجتــاه مناطــق ســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة ،لكــن
ومنــذ منتصــف تشـرين الثــاين 2018 /سـ َّ

حركــة النــزوح بقيــت حمــدودة جــداً.
الســبت  /17تشـرين الثــاين 2018 /نــزح مــا ال يقــل عــن  200مــدين مــن انحيــة هجــن معظمهــم أطفــال ونســاء قامــت قـوات

ســوراي الدميقراطيــة بنقلهــم إىل خميــم البحــرة ومنطقــة الشــعيطات بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،ذلــك بعــد احتجازهــم والتحقيــق معهــم
مــدة يــوم كامــل يف الصحـراء.
اجلمعــة  /30تشـرين الثــاين 2018 /خــرج قرابــة  300مــدين معظهــم أطفــال ونســاء مــن انحيــة هجــن ،وقامــت قـوات ســوراي
الدميقراطيــة بنقلهــم إىل بعــض املــدارس يف قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور الشــرقي كمدينــة البصــرة ،وأيض ـاً مت التَّحقيــق معهــم
واســتجواهبم عــن حتــركات تنظيــم داعــش يف منطقــة هجــن.

الثــااثء واألربعــاء  4و /5كانــون األول 2018 /خــرج قرابــة  500مــدين معظمهــم مــن النســاء واألطفــال ،قامــت قـوات ســوراي
الدميقراطيــة بنقــل أغلبهــم إىل خميــم اهلــول ابلقــرب مــن احلــدود الســورية  -العراقيــة بريــف احلســكة الشــرقي.
يُعــاين املدنيــون النازحــون مــن أوضــاع إنســانية مرتديـَّـة حيــث يُضطـُّـر العديــد منهــم إىل اإلقامــة يف العـراء عــدة أايم إىل أن يتـ َّـم نقلهــم

إىل خميمــات ومراكــز إيـواء تُســيطر عليهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة ،وقــد أخــران بعــض النازحــن ممــن كانـوا يف املخيــم عــن نقــص

حاد يف املســاعدات الغذائية والطبيَّة ،حيث تـُقَّدم إليهم معوانت حمدودة من ســكان القرى والبلدات بريف دير الزور الشــرقي.
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خريطة تُظهر اجتاهات نزوح املدنيني:

خامساً :االستنتاجات والتوصيات:

ارﺗﻜﺒـ ــﺖ قـوات احللــف (قـوات ســوراي الدميقراطيــة وقـوات التَّحالــف الــدويل) اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴـﺮة ومتعــددة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻲﻟ ﺤﻟﻘﻮق

اﻹﻧﺴﺎن والقانــون اﻟﺪوﻲﻟ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﺗﺮﻗﻰ إﻰﻟ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ،لقــد وجهــت األطـراف هجمــات عديــدة ضـ َّـد ســكان مدنيــن ،مشلــت
عمليات قصف جوي أوبري ملناطق مأهولة ابلســكان ،مل نُســجل توجيه هذه القوات حتذيرات قبل اهلجوم حبســب ما يشــرطه

القانــون الــدويل اإلنســاين.
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لقــد تسـبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قـوات احللــف بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت
هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
أبن َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً
إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

ـب تنظيــم داعــش انتهــاكات واســعة للقانــون الــدويل اإلنســاين حبـ ِّـق األهــايل يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته حيــث ســجلنا
كمــا ارتكـ َ
منـ َـع التنظيــم األهــايل مــن النــزوح مــن املناطــق الــي يُســطري عليهــا؛ بغـ ِ
ـرض االحتمــاء هبــم واســتخدامهم دروعـاً بشـرية ،مــا يُشـ ِّكل
جرميــة حــرب.
هامجــت قـوات النظــام الســوري املدنيــن الــذي حاولـوا النــزوح ابجتــاه مناطــق ســيطرهتا وتُشــكل هــذه اهلجمــات انتهــاكاً للقانــون

الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان وترقــى إىل جرائــم حــرب.
التوصيات:

إىل احللف (قوات التحالف الدويل ،وقوات سوراي الدميقراطية):

• جيــب علــى ق ـوات التحالــف الــدويل اح ـرام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل العــريف ،وابلتــايل فـ َّ
ـإن دول التَّحالــف
تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات الــي تقــع منــذ بــدء اهلجمــات ،والــي مت رصــد بعضهــا عــر هــذا التقريــر ،وجيــب أن تتحمــل
الــدويل َّ
التبعــات املرتتبــة عــن هــذه االنتهــاكات كافــة ،وحتــاول أبقصــى مــا ميكــن جتنــب تكرارهــا.

• زايدة الفريق العامل يف متابعة احلوادث والتحقيق فيها ،وبذل جهود وإمكانيات أكثر يف هذا اجملال.
• إعداد خريطة بياانت تُظهر املناطق األكثر تضرراً من اهلجمات اجلوية.

• الدفع ابجتاه البدء يف معاجلة اآلاثر االقتصادية واملعنوية لتلك اهلجمات.

• العمل بشكل جدي على توفري سبل حياة كرمية للمشردين قسرايً يف خميمات النزوح.

• حماسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه يف هجمات تسبَّبت يف وقوع جمازر حبق مدنيني.
ِ
• يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال َّ
ابلســاح وغــره إىل أن تلتــزم قـوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق ،وهــذه مســؤولية
الدعــم ّ
ِ
الدول الداعمة بشــكل رئيسَّ ،
ابلســاح والدَّعم مع العلم إبمكانية اســتخدامها له يف جرائم
وإن تزويد قوات ســوراي الدميقراطية ّ
حــرب أو جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،يُعتَــر مبثابــة ُمســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.

• على قوات سوراي الدميقراطية أتمني ممراً آمناً للمدنيني اهلاربني من مناطق سيطرة تنظيم داعش.

الســماح للنازحــن حبريــة احلركــة والتَّنقــل ،وأتمــن
• علــى قـوات ســوراي الدميقراطيــة حتســن وضــع املخيمــات الــي تُشــرف عليهــا ،و َّ

املســاعدات الغذائيــة والطبيَّــة ،وعلــى الــدول الدَّاعمــة هلــا الضغــط عليهــا لوقــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان كافــة.
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إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI

املتابعــة والتَّحقيــق يف احلـوادث الـواردة يف هــذا التقريــر والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســوف تُقـ ِّدم مــا لديهــا مــن بيــاانت يف

هــذا اخلصــوص.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
متابعــة حالــة املشــردين قس ـرايً يف املناطــق الــي تُســيطر عليهــا ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة وإصــدار تقريــر عــن االنتهــاكات الــي

يتعرضــون إليهــا وتداعيــات قصــف ق ـوات التحالــف الــدويل علــى تلــك املناطــق.
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:

إجيــاد الســبل الكفيلــة إبيصــال الغــذاء وامليــاه وأتمــن املــأوى للنازحــن مــن انحيــة هجــن ،الذيــن اســتقروا يف عــدة مناطــق ختضــع
لســيطرة قـوات ســوراي الدميقراطيــة.

شكر وعزاء

خالــص العـزاء جلميــع أســر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم ،وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء
احملليــن وذوي الضحــااي ،الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن إصــدار هــذا التقريــر.
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