الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اخلميس  30حزيران 2016

ما اليقل عن  200ألف مدين حماصر يف مدينة منبج بريف حلب
مقتل  94مدنياً منذ بداية احلملة العسكرية
أوالً :املقدمة.
اثنياً :امللخص التنفيذي.
اثلثاً :التفاصيل.
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوال :المقدمة والمنهجية:
ً
منذ هناية كانون الثاين 2014 /انتزع تنظيم داعش السيطرة على مدينة منبج من
املعارضة السورية ،يبلغ عدد سكاهنا يف ذلك الوقت قرابة  450ألف نسمة ،قسم كبري
منهم نزح إليها من مناطق متعددة يف ريف حلب.
يف  /28أاير 2016 /بدأت «قوات سوراي الدميقراطية» (بشكل رئيس قوات حزب
االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين) وبدعم من قوات التحالف الدويل
بشن محلة عسكرية على ريف مدينة منبج وسيطرت على قرابة  40نقطة مابني بلدة
وقرية ،كقرية تل الرفيع ،وعني النخيل مشال شرق منبج ،وقرى الزنقل والدادات مشال
منبج ،وقرى أم السطح ،ومدنة الزغرية ،والشيخ حيىي يف الريف الغريب للمدينة.
تسببت هذه اهلجمات يف نزوح قرابة  250ألف نسمة ،هرب أغلبهم إىل مناطق
جرابلس والباب ومسكنة اخلاضعني لسيطرة تنظيم داعش ،وقد قام تنظيم داعش إبجالء
عائالت مقاتليه أوالً ،وذلك قبل أن ُتكم «قوات سوراي الدميقراطية» حصارها على
املدينة.
يف  /10حزيران 2016 /سيطرت «قوات سوراي الدميقراطية» على آخر قرى الريف
الغريب وأحكمت سيطرهتا على مدينة منبج ،أصبح أهايل املدينة بني فكي كماشة تنظيم
داعش من جهة وقوات سوراي الدميقراطية من جهة أخرى ،إضافة إىل قصف قوات
التحالف الدويل الذي كثف هجماته على املدينة وريفها.
يُسلط هذا التقرير الضوء على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف املدة الواقعة بني  /28أاير 2016 /حىت /25
حزيران2016 /؛ نتيجة هلجوم قوات سوراي الدميقراطية على املدينة ،وحصارها املدنيني
وعمليات القصف العشوائي اليت مارستها ،إضافة إىل انتهاكات قوات التحالف الدويل
وتنظيم داعش يف املدة ذاهتا.
تعتمد منهجية هذا التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الناتج عن
حاالت املراقبة والتوثيق اليومية املستمرة جلميع تلك األايم وبشكل تراكمي ،مجيع
اإلحصائيات الواردة فيه مسجلة ابالسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو االعتقال ،وغري
ذلك من التفاصيل .نظراً للصعوابت االستثنائية وعدم متكننا من زايرة املنطقة ،واعتمادان
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املباشر على رواايت الناجني أو من شاهد احلادثة ،فإن ماورد ذكره يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن من االنتهاكات اليت متكنا
من توثيقها ،وبكل أتكيد فإن اإلحصائيات احلقيقية أكرب من ذلك بكثري.
ً
ثانيا :الملخص التنفيذي:
يُغطي التقرير املدة بني  /28أاير 2016 /حىت  /25حزيران 2016 /وقد وثقنا خالهلا ارتفاع حصيلة أنواع عدة من
االنتهاكات حبق املدنيني يف مدينة منبج وريفها:

ألف :القتل خارج نطاق القانون:

سجلت الشبكة السورية حلقوق االنسان مقتل  94مدنياً ،بينهم  30طفالً ،و 11سيدة يف مدينة منبج وريفها يف املدة اليت
يشملها التقرير ،يتوزعون حسب اجلهة املرتكبة إىل:
• تنظيم داعش 32 :مدنياً ،بينهم  11طفالً ،و 5سيدات ،وانشط إعالمي واحد ،قتل معظمهم أثناء حماولتهم النزوح عن
املدينة؛ نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش.
• قوات التحالف الدويل 38 :مدنياً ،بينهم  16طفالً ،و 6سيدات.
• قوات سوراي الدميقراطية 24 :مدنياً ،بينهم  3أطفال.

ابء :االعتقال واالحتجاز التعسفي:

الحظت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تصاعداً ابرزاً يف عمليات االعتقال العشوائية اليت شنها تنظيم داعش يف مدينة منبج
والقرى احمليطة هبا ،حيث سجلنا  227حالة اعتقال ،بينهم  8أطفال ،و 3سيدات.

جيم :احلصار:

أطبقت قوات سوراي الدميقراطية احلصار على مدينة منبج منذ  /10حزيران 2016 /ما تسبب يف معاانة ما اليقل عن 200
ألف مدين.
ً
ثالثا :التفاصيل:
ألف :القتل خارج نطاق القانون:
 تنظيم داعش: قام تنظيم داعش بعمليات قتل واسعة للمدنيني الذين حاولوا النزوح عن املدينة ،كما قُتِ َل عدد منهم نتيجة انفجار األلغاماليت زرعها التنظيم بشكل عشوائي حول املدينة .يف حني متركز عناصر تنظيم داعش داخل األحياء السكنية للمدينة.
بلغ عدد الضحااي املدنيني على يد تنظيم داعش  32مدنياً ،بينهم  11طفالً ،و 5سيدات ،وانشط إعالمي واحد.
اجلمعة  /17حزيران 2016 /وثقنا مقتل شخص وابنه يف انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش يف قرية أم السطح التابعة
ملدينة منبج.
األربعاء  /22حزيران 2016 /أطلق عناصر تنظيم داعش الرصاص على مدنيني حاولوا النزوح من قرية النواجة يف ريف مدينة
منبج؛ ما أدى إىل مقتل السيدة مرمي هالل.
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اخلميس  /23حزيران 2016 /سجلنا مقتل  4أشخاص بينهم طفالن يف انفجار ألغام أرضية زرعها تنظيم داعش يف حي
العمري مشال مدينة منبج.
 قوات التحالف الدويل:نفذت قوات التحالف الدويل عدة غارات على مدينة منبج وريفها دعماً لقوات سوراي الدميقراطية يف تقدمها على تنظيم
داعش ،بعض تلك الغارات مل ُتيِّز بني املدنيني واملقاتلني ،والبعض منها مل ير ِاع مبدأ التناسب يف القوة ،أسفرت هذه الغارات
عن مقتل  38مدنياً ،بينهم  16طفالً ،و 6سيدات.
يوم األربعاء  /1حزيران ،2016 /قصفت طائرات التحالف الدويل ابلصواريخ املنازل السكنية يف حي احلوامتة مبدينة منبج؛
ما أدى إىل مقتل  3أشخاص بينهم طفلة وإصابة  3آخرين جبروح.
يوم األربعاء  /8حزيران 2016 /قصفت طائرات التحالف الدويل ابلصواريخ منزالً سكنياً يف قرية الشبايل جنوب مدينة منبج؛
ما أدى إىل مقتل  5مدنيني ( 4أطفال وسيدة).
 قوات سوراي الدميقراطية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين):استخدمت يف هجمات متعددة على املدينة قذاقف اهلاون ،مل متيِّز يف كثري من اهلجمات بني املدنيني واألهداف العسكرية،
ومل تر ِاع أي تناسب يف حجم اهلجمات ،إضافة إىل ذلك قام عدد من القناصني التابعني هلا ابستهداف املدنيني الذين جنحوا
ابلفرار من تنظيم داعش وحاولوا النزوح ،أدى كل ذلك إىل مقتل  24مدنياً ،بينهم  3أطفال ،إضافة إىل وقوع املدنيني يف
املدنية رهائن بني تنظيم داعش وقوات سوراي الدميقراطية.
اإلثنني  /13حزيران 2016 /سجلنا مقتل الطفل عدي عبد احلليم شيخ عيسى برصاص قناصة اتبعة لقوات سوراي الدميقراطية
يف قرية قراطة مشال شرق مدينة منبج.
األربعاء  /22حزيران ،2016 /قصفت قوات سوراي الدميقراطية املتمركزة يف حميط مدينة منبج عدة قذائف مدفعية سقطت
على أحد املنازل شرق قرية جب محزة الواقعة جنوب مدينة منبج واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،ما أدى إىل مقتل شخصني
وإصابة آخرين جبروح.
ابء :االعتقال:
تصاعدت عمليات االعتقال اليت يُنفذها عناصر تنظيم داعش يف مدينة منبج؛ حيث بلغ عدد احلاالت املوثقة  227حالة
اعتقال بينهم  8أطفال ،و 3سيدات.
اإلثنني /30أاير 2016 /سجلنا اعتقال عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش ُم ِّ
درساً للغة اإلنكليزية من مكان إقامته يف مدينة
منبج؛ بسبب صالت قرىب تربطه أبحد منتسيب فصائل املعارضة املسلحة ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهله أيضاً .
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اخلميس  /2حزيران 2016 /وثقنا اعتقال عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش طفلة تبلغ من العمر  11عاماً برفقة والدها
وذلك لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة لتنظيم داعش يف احلي الغريب من املدينة بسبب حماولتهم النزوح عن املدينة ابجتاه
مناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،مت اإلفراج عنها يوم السبت  /4حزيران.2016 /
اإلثنني  /13حزيران 2016 /سجلنا اعتقال عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش طبيب النسائية (س –خ ) ،يبلغ من العمر
 55عاماً ،برفقة زوجته (خ  ،ن) ،اليت تبلغ من العمر 41عاماً ،لدى مرورمها من نقطة تفتيش اتبعة للتنظيم بسبب حماولتهما
النزوح من املدينة ،مايزال مصريمها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلهم أيضاً.
جيم :احلصار:
يف  /10حزيران 2016 /أحكمت قوات سوراي الدميقراطية سيطرهتا على قرى الريف الغريب للمدينة ،ومنعت بعد ذلك حركة
املدنيني من وإىل املدينة ،كما حظرت دخول املواد الغذائية والطبية واحملروقات؛ ما أدى إىل زايدة معاانة ما اليقل عن 200
ألف مدين مازالوا حماصرين ضمن مدينة منبج ضمن ظروف معيشية متدنية ،وتتصاعد املخاطر والتهديدات على حياهتم إثر
انقضاء ما يزيد عن  15يوماً ومازال احلصار مستمراً ،وأخربان بعض األهايل أن األفران توقفت عن العمل بسبب فقدان مادة
الديزل وانقطاع التيار الكهرابئي عن املدينة نتيجة قصف قوات التحالف لكابالت الكهرابء اليت تصل املدينة بسد تشرين.
ويُساهم تنظيم داعش نوعاً ما يف هذا احلصار عرب منع املدنيني من اخلروج أيضاً يف بعض احلاالت ،ولكن حىت يف حال موافقة
تنظيم داعش ،أو متكن األهايل من الفرار منه ،فإن قوات سوراي الدميقراطية وبشكل خاص القناصة تستهدف األهايل الراغبني
يف اخلروج ،كما أهنا التُسهل إدخال املساعدات اإلنسانية إىل املدينة.
ً
رابعا :االستنتاجات والتوصيات:
• ارتكبت القوات الثالثة مجيعها انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وجرائم حرب تتمثل يف القتل واستهداف املدنيني ،وقد
أدى القصف اجلوي واهلاون العشوائي واملفرط من قِبل قوات سوراي الدميقراطية وقوات التحالف الدويل إىل سقوط أعداد كبرية
من الضحااي املدنيني وإىل بث الرعب بني املدنيني.
• انتهكت القوات الواردة يف هذا التقرير مجيعها أحكام القانون الدويل اإلنساين عرب عمليات القصف العشوائي العدمي
التمييز ،ما تسبب يف مقتل عدد من املدنيني ،ويُشكل ذلك جرائم حرب.
• يضاف إىل جرمية القتل خارج نطاق القانون ،جرمية حصار قرابة  200ألف مدين من قبل قوات سوراي الدميقراطية أوالً
وتنظيم داعش اثنياً.
• إن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين الواردة يف هذا التقرير تُعطي مؤشراً صارخاً على فظاعة جرائم احلرب،
وتضع املسؤولية على عاتق اجملتمع الدويل إلهنائها يف أسرع وقت.
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التوصيات:
• جيب على اجلميع ضمان احلماية الفعالة للمدنيني ،والتمييز بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية ،واالمتناع عن شن
أية هجمات عشوائية وغري متناسبة.
• يتوجب على قوات سوراي الدميقراطية احرتام حق املدنيني يف احلصول على الضرورايت األساسية ،مبا يف ذلك املأوى والغذاء
واملياه والرعاية الطبية ،والسماح مبرور املساعدات اإلنسانية من دون عوائق.
• على جملس األمن املباشرة يف إجياد حل يُرسي األمن والسالم يف سوراي ،وعلى حنو حيقق تطلعات الشعب السوري يف احلرية
والدميقراطية.
• تبدي الشبكة السورية حلقوق االنسان ختوفها الشديد على مصري قرابة 200ألف مدين حماصر ضمن مدينة منبج معظمهم
من األطفال والنساء ،وجيب على جمموعة دعم سوراي تقدمي الدعم العاجل ملدينة منبج.
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