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الثالاثء 16 تشرين األول 2018

اهلجمات الوحشية على حمافظة السويداء 
بني إرهاب النِّظام السوري وتنظيم داعش 

مقتل 154 مدنياً بينهم 15 طفاًل
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: مؤشرات توحي بتنسيق وتناغم بني النظام السوري وتنظيم داعش يف هجمات السويداء
اثلثاً: تفاصيل حوادث اهلجمات

رابعاً: ما ال يقل عن 26 خمتطفاً بينهم أطفال ونساء ال يزالون حمتجزين بوصفهم رهائن
خامساً: امللحقات واملرفقات 

سادساً: االستنتاجات والتوصيات 

أواًل: مقدمة ومنهجية:
تقع حمافظة الســويداء يف الطرف اجلنويب من الدولة الســورية، وتبعد عن العاصمة دمشــق قرابة 128كم وقد بلغ عدد ســكاهنا 
عام 2010 قرابة 370 ألف نســمة، أغلب ســكاهنا من طائفة الدروز املوحدين. نظراً لعدم تعرضها هلجمات وقصف جوي 

ومدفعــي عنيــف وابلتــايل هدوئهــا النســي؛ فقــد نــزح إليهــا قرابــة 100 ألــف مواطــن مــن مناطــق جمــاورة مثــل ريــف دمشــق ودرعــا.
 مــع اســتمرار واتســاع العمليــات العســكرية الــي شــنَّها النظــام الســوري ضــدَّ املناطــق الــي طالبــت بتغيــر حكــم العائلــة إىل حكــم 
دميقراطــي، ازدادت حاجــة النِّظــام الســوري إىل جتنيــد مزيــد مــن املواطنــني الســوريني ضمــن صفــوف قواتــه املســلحة، وهــذا دفــع 
مئــات آالف الشــباب الســوريني إىل اهلجــرة ومغــادرة البــالد خوفــاً مــن االلتحــاق بقــوات النظــام الســوري وقتــال ســوريني آخريــن، 
كمــا امتنــع قســم آخــر عــن اللحــاق بقــوات النظــام الســوري، وبقــي يف حــدود حمافظــة الســويداء بعــد أن تســلَّمت مــا يســمى 

ابللجــان الشــعبية الســيطرة عليهــا ومل يعــد للنظــام الســوري هنــاك ســوى الســيطرة الشــكلية.
أتسَّست يف عام 2012 حركة رجال الكرامة، وهي جتمع مسلح أسَّسه أحد شيوخ الطائفة الدرزية “وحيد البلعوس”، وكان 
أحــد أهــداف هــذا التَّجمــع محايــة احملافظــة مــن أي تدخــل عســكري ســواء مــن النظــام الســوري أو حــى مــن فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة، واســتمر علــى مــدى ســنوات اتليــة توسُّــع عمليــات التســليح الداخلــي داخــل حمافظــة الســويداء، حيــث تشــكَّلت جلــان 
شــعبية فرضــت ســيطرهتا علــى كامــل احملافظــة، واعتمــدت اللجــان الشــعبية يف تســلُّحها علــى عــدة مصــادر كالتربعــات الفرديــة 
مــن أشــخاص ينتمــون إىل الطائفــة الدرزيــة يف لبنــان وفلســطني واألردن، أو علــى أحــزاب مواليــة للنظــام الســوري كحــزب البعــث 
أو احلــزب القومــي االجتماعــي الســوري، واعتمــدت بعــض اللجــان يف تســليحها علــى أفــرع األمــن التابعــة للنظــام الســوري كفــرع 

األمــن العســكري حبســب مــا أخــربان بذلــك بعــض األهــايل يف حمافظــة الســويداء.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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تعــرَّض أهــايل حمافظــة الســويداء هلجمــات عــدة يف 25/ متــوز/ 2018؛ خلَّفــت عــدداً كبــراً مــن الضحــااي واملصابــني، وحاولــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق تلــك احلــوادث ومــا ختللهــا مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل، ولقــد حتدثنــا مــع عــدد مــن 
شــهود العيــان وانشــطني إعالمــني حمليــني ومــع ذوي ضحــااي ونعــرض يف هــذا التقريــر روايتــني، ومجيــع الــرواايت قــد حصلنــا عليهــا 
عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا 

علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز.

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ
أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

 
كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة 
بثَّهــا انشــطون دمــاراً يف ســوق اخلضــار وبعــض الســيارات، إضافــة إىل مقابــالت مــع أهــايل املختطفــني وأظهــرت مقاطــع مصــورة 

يزعــم أهنــا لتنظيــم داعــش عمليــات إعــدام حبــق اثنــني مــن الرهائــن.
وخضــع هــذا التَّقريــر لنمــط مــن حتــدايت إضافيــة متثَّلــت بشــكل رئيــس يف كــون الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ال متلــك قاعــدة 
اتصــاالت واســعة يف حمافظــة الســويداء نظــراً؛ لعــدم تعرُّضهــا لكــم كبــر مــن االنتهــاكات علــى غــرار احملافظــات األخــرى، حيــث 
تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوســيع وبنــاء العالقــات ابلتــوازي مــع حــدوث االنتهــاكات؛ وهلــذا الســبب حتديــداً فقــد 
اســتغرقت التحقيقــات يف هــذا التقريــر وقتــاً إضافيــاً، وهنــا ال بـُـدَّ مــن شــكر األهــايل داخــل وخــارج حمافظــة الســويداء علــى تعاوهنــم 
يف هــذا التحقيــق، وأخــراً ال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه يف ظــلِّ صعــوابت اســتثنائية 

وختــوُّف العديــد مــن األهــايل مــن عمليــات انتقاميــة مــن تنظيــم داعــش أو النظــام الســوري يف حــال اإلدالء بشــهاداهتم.
 

 ومــن خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة 
عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان 
أو ُنشــاهد عــرب شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر  ويف بعــض األحيــان متكَّ
األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، 
وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات 
انجــني تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وأيضــاً االعتمــاد علــى َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر 
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هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، ورابعــاً عــرب احلديــث 
مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة، وميكــن التوســع أكثــر عــرب االطــالع 

علــى منهجيتنــا عــرب الرابــط التــايل.

اثنياً: مؤشرات توحي بتنسيق وتناغم بني النظام السوري وتنظيم داعش يف هجمات السويداء:
أواًل: مطلــع أاير/ 2018 جــرى اتفــاق بــني قــوات النظــام الســوري وعناصــر تنظيــم داعــش املوجوديــن يف منطقــة خميــم الرمــوك 
جنــوب دمشــق يقضــي خبــروج 1200 عنصــر مــن تنظيــم داعــش ابجتــاه الباديــة الشــرقية شــرق حمافظــة الســويداء، وقــد جــرت 
عملية نقل عناصر تنظيم داعش حتت إشــراف قوات النظام الســوري عرب طريق دمشــق – الســويداء، واســتقرَّ هؤالء الـ 1200 

يف الباديــة الشــرقية.
اثنيــاً: يف حزيــران/ 2018 أخلــت قــوات النظــام الســوري مواقعهــا الــي كانــت تتمركــز فيهــا يف ريــف الســويداء الشــرقي علــى طــول 

خطــوط التمــاس مــع عناصــر تنظيــم داعــش الـــ 1200 الذيــن متَّ نقلهــم ســابقاً.
اثلثــاً: قُبيــل اهلجــوم أبايم قامــت قــوات النظــام الســوري إبخــالء أحــد أهــم نقــاط املراقبــة يف الباديــة وهــي نقطــة الدايثــة، الــي 
كانــت حتــت ســيطرة ميليشــيا الدفــاع الوطــي، وحبســب عــدة رواايت متطابقــة حصلنــا عليهــا فقــد قامــت قــوات النظــام الســوري 
بســحب األســلحة الــي وزَّعتهــا علــى اللجــان الشــعبية، الــي كانــت تســيطر علــى حمافظــة الســويداء يف 22/ متــوز/ 2018 أي 
قبيــل اهلجــوم بثالثــة أايم، وقــد رفضــت بعــض القــرى تســليم أســلحتها، والحقــاً تبــنيَّ لنــا أن القــرى الــي ســلمت أســلحتها هــي 

الــي تعرَّضــت للهجمــات فقــط.
رابعــاً: حتــدث اثنــان مــن الشــهود عــن قطــع التيــار الكهرابئــي واالتصــاالت األرضيــة يف املناطــق الــي تعرَّضــت للهجمــات ابلتزامــن 
مــع عمليــات االقتحــام؛ مــا ســهَّل تســلل العناصــر الــي ارتكبــت اهلجمــات وصعَّــب علــى األهــايل طلــب االســتغاثة والتَّعــرف 

الفــوري علــى هويــة اجملرمــني.
هــذه املعطيــات توحــي بتنســيق وتعــاون بــني النظــام الســوري وتنظيــم داعــش وابلتــايل مســؤولية مشــرتكة عــن االنتهــاكات الفظيعــة 
الــي وقعــت يف الســويداء، وهــذه ليســت املــرة األوىل الــي حيــدث فيهــا مثــل هــذا النــوع مــن التَّنســيق هبــذا الوضــوح، وقــد رصــدان 
يف تقاريــر ســابقة مــدى اســتعانة النظــام الســوري بتنظيــم داعــش ال ســيما يف معــارك ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب 
الشــرقي، حيــث مل تســتهدف قــوات النظــام الســوري تنظيــم داعــش يف مناطــق ســيطرته احملاذيــة هلــا بــل ســهَّلت مــرور أراتلــه عــرب 

مناطــق ســيطرهتا إىل خــط املواجهــة مــع مناطــق ختضــع لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام أو فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/31/9650/
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وكانــت املتحدثــة ابســم مفــوض األمــم املتَّحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان “رافينــا شامداســاين” قــد أشــارت يف مذكــرة إحاطــة 
إعالميــة نشــرهتا يف 31/ متــوز “أنَّ نقــل مقاتلــني مســلحني اترخيهــم حافــل ابنتهــاكات حقــوق اإلنســان الصارخــة وازدراء القانــون 
الــدويل ميكنــه أن يزيــد مــن خطــر اهلجمــات العنيفــة ضــدَّ املدنيّــني وحثَّــت احلكومــة الســورية علــى عــدم تعريــض املدنيــني ملخاطــر 

جســيمة مــن خــالل عمليــات النقــل هــذه.”

نعتقــد أنَّ هــذه اهلجمــات الــي حتمــل طابــع اســتخدام النظــام الســوري تنظيــَم داعــش للهجــوم علــى األهــايل يف حمافظــة الســويداء 
إمنــا هتــدف بشــكل أساســي لطلــب محايــة النظــام الســوري وابلتــايل عــودة ســيطرته تدرجييــاً علــى املنطقــة، والضغــط علــى الطائفــة 
الدرزيــة مــن أجــل تســليم عشــرات آالف الشــباب للمشــاركة يف القتــال إىل جانــب قــوات النظــام الســوري، حيــث تعــاين قــوات 
النظــام الســوري مــن حالــة عجــز يف أتمــني الســيطرة املســتقرة علــى حمافظــة درعــا بعــد أن متكنَّــت القــوات الروســية والســورية 

واإليرانيــة مــن الســيطرة عليهــا هنايــة متــوز/ 2018.

اثلثاً: تفاصيل حوادث اهلجمات:
األربعاء 25/ متوز/ 2018 بني الســاعة 05:00 و 07:00 شــهدت مدينة الســويداء سلســلة من اهلجمات، حيث قامت 
عناصــر مســلحة حتمــل أحزمــة انســفة بتفجــر نفســها يف عــدة أحيــاء مــن مدينــة الســويداء، وقــد ســجلنا وقــوع اهلجــوم األول يف 
ســوق اخلضــار الواقــع وســط املدينــة، ووقــع اهلجــوم الثــاين عنــد دوار املشــنقة، بينمــا وقــع اهلجــوم الثالــث عنــد دوار النجمــة غــرب 
الطريــق احملــوري، واهلجــوم الرابــع وقــع يف حــي املســلخ، وكان مــن املخطــط أن يتــمَّ تنفيــذ هجــوم مماثــل يف املشــفى الوطــي، لكــن 

متَّ إحباطــه بعــد إلقــاء القبــض علــى الشــخص الــذي كان حيمــل احلــزام الناســف.
وقد قتل إثَر هذه اهلجمات ما ال يقل عن 24 مدنياً بينهم سيداتن، وجرح ما ال يقل عن 50 آخرين.

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23420&LangID=A
https://drive.google.com/file/d/1bNhqKnqmjFrm-XDS8Y5bcizvHWKAVyPR/view
https://drive.google.com/file/d/1oGgLlR6ra-zSGwi8Hhfjem6W9LHd7S02/view
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إنَّ تكتيك األحزمة الناسفة هو منوذج اعتمدته التنظيمات اإلسالمية املتشددة، ال سيما تنظيم داعش يف كثر من اهلجمات، 
الــي شــنَّها إلرهــاب الســكان والضغــط عليهــم، وكان تنظيــم داعــش قــد أعلــن عــرب منصَّاتــه اإلعالميــة مســؤوليته عــن اهلجمــات 
يف مدينــة الســويداء وقــال أنَّ عناصــره اســتطاعت قتــل 100 شــخص يف تلــك اهلجمــات، وحيتــاج هــذا النــوع مــن اهلجمــات 
ألســاليب حتقيــق معقــدة للوصــول إىل هويــة اجلــاين احلقيقيــة ومل تتمكــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن زايرة تلــك املواقــع.

https://drive.google.com/file/d/1LN7SK0v4kvr084yEhJWvjGtTeai8VroT/view
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ابلتزامن مع تلك التفجرات قامت عناصر مســلحة بعمليات اقتحام لـ 8 قرى يف الريف الشــرقي والشــمايل الشــرقي للمحافظة 
وهي قرى الشــبكي - املتونة - الســوميرة - الشــرحيي- غيضة محايل - دوما- طراب - رامي، حيث عمدت إىل اقتحام املنازل 
ونفَّــذت عمليــات قتــل ذحبــاً ابلســكاكني ورميــاً ابلرصــاص، وقــد ســجَّلنا مقتــل 130 مدنيــاً بينهــم 15 طفــاًل و17 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، إضافــة إىل عمليــات اختطــاف لقرابــة 29 مدنيــاً بينهــم 18 طفــاًل و10 ســيدات مــن قريــة الشــبكي.

مكان التفجر يف سوق اخلضار وسط مدينة السويداء 25/ 7/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1A39H3Ke2Ng7fr7moq81tjI9EC7tKPcxS/view
https://drive.google.com/file/d/1ZRVuZ3jfCmuEcZs5jBpDywyPO04pE9rP/view
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مل يُعلــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب تبنِّيــه لعمليــات اقتحــام تلــك القــرى ومــا تبعهــا مــن عمليــات إعــدام وخطــف أهــايل واختاذهــم رهائــن 
بشــكل مشــابه العرتافــه ابلتفجــرات الــي شــهدهتا املدينــة، لكــنَّ التَّحقيقــات الــي قمنــا هبــا والــرواايت الــي حصلنــا عليهــا ُتشــر 
إىل تــورُّط عناصــر مــن تنظيــم داعــش يف تنفيــذ هــذه اجلرائــم، وقــد أخــربان بعــض األهــايل أنَّ هــذه العمليــات قــد متَّــت ابلتنســيق مــع 

بعــض الرجــال والنســاء مــن بــدو الســويداء، الذيــن ســاعدوا عناصــر تنظيــم داعــش علــى اقتحــام تلــك القــرى.

شــجون عامــر شــابة مــن قريــة املتونــة بريــف الســويداء وهــي إحــدى القــرى الــي هومجــت، أفــادت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
أنَّ التيــار الكهرابئــي قطــع قبــل عمليــات االقتحــام مرتــني وهــو أمــر مل يكــن اعتيــادايً وذكــرت أنَّــه قرابــة الســاعة الرابعــة والنصــف 
فجــراً مسعــت أصــوات أعــرة انريــة كثيفــة: “ُأصبنــا ابلصدمــة، مل نكــن نعلــم مــاذا جيــري حولنــا، كانــت أصــوات الرصــاص ُتيِّــم 
علــى القريــة، مث مسعــت أصــوات صــراخ وعويــل، خــرج عمــي مــن املنــزل الــذي كنــت فيــه وهــو ميلــك مسدســاً واختبــأ يف 
حديقــة املنــزل اخللفيــة، لقــد اســتطاع رصــد اجلهــة الــي مت عربهــا اهلجــوم، قــال لنــا أن العناصــر اقتحمــوا القريــة مــن اجلهــة 
ــم   الشــمالية مــن جهــة منطقــة اللجــاة وهــي منطقــة يفصلهــا عــن قريتنــا منــزل واحــد تقطــن فيــه ســيدة وابنتيهــا علمــت أنَّ
ــا شــاهدت اثنــني مــن املســلحني ابلقــرب مــن منزهلــا أحدمهــا قتــل برصــاص عمهــا:  قتلــوا يف اهلجــوم أيضــًا”. أخربتنــا شــجون أهنَّ
“كان حيــاول اقتحــام منزلنــا فأطلــق عمــي الرصــاص عليــه فقتــل علــى الفــور، لكــنَّ املســلحني اســتنفروا بعــد ذلــك وأطلقــوا 
الرصــاص جبنــون وألقــوا عــدة قنابــل ســقط 7 منهــا أمــام منزلنــا، كنــا نســمع صــوت انفجارهــا، كان األمــر مرعبــاً وال ميكنــي 
وصفــه، هامجــوا منزلنــا ومنــزل جرياننــا ومنــزل ابــن عمــي، قتــل جــاران برصاصتــني يف صــدره وقتــل ابــن عمــي وزوجــة ابــن 
عمــي املتــوىف”. قالــت شــجون أنَّ صــدَّ اهلجــوم املســلح كان عــرب شــباب القريــة فقــط، الذيــن دافعــوا عــن املنــازل مبــا ميلكونــه مــن 
أســلحة خفيفــة كاملسدســات والســكاكني: “مل يتدخــل أحــد حلمايتنــا وال حــى عناصــر األمــن واجليــش الســوري، وكأنــم كانــوا 
يف ســبات، لقــد حصلــت اهلجمــات علــى عــدة قــرى بشــكل متزامــن مــا منــع قــدوم أيــة مــؤازرة مــن بقيــة القــرى اجملــاورة. 
اســتمرَّ اهلجــوم قرابــة ســاعة، قتــل عــدد مــن اإلرهابيــني وتراجــع عــدد كبــري منهــم إىل منطقــة اللجــاة، لقــد هاجــم اإلرهابيــون 

املنــازل الــي كانــوا يعلمــون خلوهــا مــن الســالح والرجــال”
ــال جبانــب منزهلــا: “رأيــت جثَّــة أحدمهــا وقــد كان يرتــدي مالبــس  ــدت لنــا شــجون أهنــا شــاهدت اثنــني مــن املســلحني قُِت أكَّ
مموهــة، ويبــدو أنَّ عناصــر داعــش قامــوا بســحب ســالحه قبــل أن يلــوذوا ابلفــرار، فلــم أرى ســوى قنبلتــني يف جعبتــه، وعلبــة 
إســعافات أوليــة لقــد قــام عناصــر مــن األمــن الســوري بســحب جثــث قتلــى التنظيــم مــن قريــة دومــا شــرق الســويداء فقــط، 

بينمــا مت رمــي مــن قتــل يف قريتنــا يف منطقــة اللجــاة” 
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أبلغتنــا شــجون أنَّ اهلجــوم وقــع يف وقــت خمطــط لــه، حيــث قطــع التيــار الكهرابئــي قُبيــل اهلجــوم؛ مــا ســهَّل تســلل العناصــر 
املســلحة كمــا أن اهلجــوم وقــع بعــد ثالثــة أايم فقــط مــن عمليــات تســليم الســالح الــي قامــت هبــا بعــض القــرى بطلــب مــن الشــيخ 
“نزيــه جربــوع” قائــد أحــد الفصائــل التابعــة لألمــن العســكري، الــذي ســحب ســالح أهــايل القــرى مشــال الســويداء مثــل الســوميرة، 
واملتونــة، أمــا القــرى الــي رفضــت تســليم الســالح فلــم تتعــرض أليــة هجمــات: “كل شــيء كان مناســباً وُمهيــأ لقدومهــم، القــرى 
خاليــة مــن الســالح واجليــش الســوري كان قــد انســحب مــن ثكناتــه قبــل شــهر تقريبــًا، مل تقتصــر هجماهتــم علــى القــرى 
الشــرقية والشــمالية بــل وصلــوا إىل املدينــة بــكل ســهولة، قامــوا بتفجــري أحزمتهــم الناســفة داخــل أحيائهــا، كيــف ميكــن 
هلــم عبــور احلواجــز العســكرية هبــذه الســهولة؟، إن الدَّعــم والتســهيالت الــي قدمــت هلــم مــن النِّظــام أو مــن عشــائر البــدو 

كانــت واضحــة جــدًا، إنــم مجيعــاً مســؤولون عــن كارثــة الســويداء”.

ــيد ذيــب1 وهــو شــاب مــن قريــة الشــبكي، الــي حصلــت فيهــا عمليــات قتــل  حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع السَّ
ــه إىل القريــة فجــراً بعــد أن علــم  واختطــاف، فقــَد “ذيــب” أابه وإخوتــه وأبنــاء عمومــه، كان ذيــب يف مدينــة الســويداء وتوجَّ
بعمليــات االقتحــام، دخــل متســلاًل إىل القريــة عــرب املــزارع احمليطــة هبــا خوفــاً مــن عناصــر القناصــة، الذيــن كانــوا يطلقــون النــار علــى 
كل مــن يتحــرك، وأفــادان ابلتــايل: “يف طريقــي إىل منزلنــا شــاهدت جثــث أبنــاء عمــي وجــرياين، علــى جانــب الطريــق كانــت 
هنــاك ســيارة مشــتعلة فيهــا جثــث أيضــاً، وصلــت إىل منزلنــا ومل أجــد أحــدًا، كانــت األبــواب مفتوحــة علــى مصراعيهــا 
واملنــزل خــاٍل متامــاً، أخــربين ابــن جرياننــا أنَّ عناصــر التَّنظيــم دخلــوا إىل املنــزل واختطفــوا والــديت وزوجــة أخــي، وأنَّ بقيــة 
أفــراد أســريت اقتادهــم التَّنظيــم إىل منــزل البــدوي، توجَّهــت إىل املــكان وشــاهدت الفاجعــة لقــد قتلــوا والــدي وأخــوي وابــن 
ــد لنــا ذيــب أنَّ والدتــه وزوجــة أخيــه كانتــا مــن بــني الرهائــن، الذيــن  عمــي وجــاران، أردوهــم مجيعــاً برصاصــات يف الــرأس” أكَّ
ــادوا عائلــي كلهــا، قتلــوا والــدي وإخــويت أمــام  ــا واقت اختطفهــم املهامجــون، لكنهمــا متكنَّتــا مــن اهلــرب: “لقــد اقتحمــوا بيتن
ــا ميَّــزت تعــدد جنســياهتم، منهــم مــن كان  والــديت، مث اقتــادوا النِّســاء شــرق القريــة عــرب طــرق وعــرة، قالــت يل والــديت أنَّ

ســورايً ومنهــم مــن كان أفغانيــاً، ومنهــم مــن كان فلســطينيًا”.
ــار  ــم “ذيــب” النظــام الســوري بدعــم تنظيــم داعــش يف هجماتــه علــى الســويداء وتقــدمي التســهيالت لــه: “لقــد قطعــوا التي اهتَّ
الكهرابئــي واالتصــاالت األرضيــة ابلتزامــن مــع اهلجــوم، ذلــك جعــل تســلُّل عناصــر التنظيــم أســهل وقدرتنــا علــى التواصــل 
مــع بعضنــا البعــض أصعــب، اتصلــت بشــركة الكهــرابء وأخــربوين أنَّ عناصــر التنظيــم أطلقــوا الرصــاص علــى األســالك 

الكهرابئيــة، لكــن ذلــك مل حيــدث وانقطــاع التيــار قــد ســبَق اهلجــوم وإطــالق الرَّصــاص.
بعــد اهلجــوم بعــدة ســاعات قرابــة الســاعة 09:00 صباحــاً قصفــت طائــرة حربيــة اتبعــة للنظــام الســوري مواقــع شــرق 
قريــة الشــبكي، اســتهدف القصــف بدايــة مواقــع قــرب جتمــع عناصــر التنظيــم، أمــا اهلجمــات األخــرى فكانــت بعيــدة عــن 

موقعهــم وكأن القصــف اجلــوي كان للتغطيــة علــى انســحاب عناصــر التَّنظيــم مــن القريــة”

1  عرب تطبيق واتساب يف 2/ تشرين األول/ 2018
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أخــربان ذيــب أنَّ شــباانً مــن قريتــه وجــدوا مقطعــاً مصــوراً يف كامــرا كانــت حبــوزة أحــد عناصــر تنظيــم داعــش، الذيــن قتلــوا يف القريــة 
ُيصــوِّر عمليــة االقتحــام وأســِر الرهائــن، لكــنَّ عناصــر األمــن الســوري صــادروا الكامــرا واعتقلــوا الشــاب، الــذي وجدهــا ومل يعلــم 

أهــل القريــة عــن مصــره شــيئاً بعدهــا.

رابعاً: ما ال يقل عن 26 خمتطفاً بينهم أطفال ونساء ال يزالون حمتجزين بوصفهم رهائن:
نعتقــد أنَّ هويــة العناصــر املســلحة الــي اقتحمــت القــرى ونفَّــذت عمليــات القتــل واخلطــف تنتمــي إىل تنظيــم داعــش اإلرهــايب، 
كمــا أنَّ طلبــات اخلاطفــني تتعلَّــق مبصــر اإلفــراج عــن أفــراد اتبعــني لتنظيــم داعــش، وقــد الحظنــا أنَّــه يف كل حماولــة تتعثَّــر فيهــا 
املفاوضــات بــني أهــايل الســويداء واخلاطفــني كانــت تصــدر مقاطــع مصــورة يظهــر فيهــا إعــدام أحــد الرهائــن؛ هبــدف الضغــط 
علــى األهــايل وعلــى جهــات تفاوضيــة أخــرى دخلــت أيضــاً علــى خــط عمليــات التَّفــاوض، فقــد أعــدم اخلاطفــون الشــاب مهنــد 
أبــو عمــار يف 2/ آب، والشــابة ثــروت أبــو عمــار يف 2/ تشــرين األول عــرب مقاطــع مصــوَّرة نعتقــد أهنــا مــن صنــع تنظيــم داعــش.

خبــالف عــادة تنظيــم داعــش يف حــاالت مشــاهبة، مل تقــم املنصــات التَّابعــة لــه بنشــر مقاطــع مصــوَّرة لتصفيــة هــؤالء الرهائــن، كمــا 
أنَّ املقاطــع املصــورة ذاهتــا قــد خلــت مــن أيــة إخراجــات دراميــة، والحظنــا وجــود بعــض االختالفــات التقنيــة فقــد متَّ اســتخدام 
التأريــخ امليــالدي بــداًل مــن التأريــخ اهلجــري، الــذي يعتمــده التنظيــم يف إصداراتــه، وأخــراً ضعــف مســتوى اللغــة العربيــة الــي 
حتــدَّث هبــا اخلاطفــون، ورمبــا يكــون كل ذلــك بســبب حالــة اإلهنــاك الــي أصابــت تنظيــم داعــش، وضعــف املــوارد واإلمــكاانت، 

ورمبــا تكــون هنــاك احتمــاالت أخــرى.

صورة نشرها تنظيم داعش لعدد من السيدات الاليت اختطفهم من قرية الشبكي يوم األربعاء 25/ متوز/ 2018 

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1780&token=yj1Ew5Z2tQrb8ntcGbllEziv2v3zOX7d
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1781&token=nwfOkzWMGaBTluwR0qExDn5cRxaJBhrO
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1780&token=yj1Ew5Z2tQrb8ntcGbllEziv2v3zOX7d
https://drive.google.com/file/d/12iYL2VLONZizuEO33nOZ7ua32VvyyajA/view
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 يف 9/ آب علمنــا بوفــاة إحــدى املختطفــات وهــي الســيدة “زاهيــة جباعــي”، حيــث مت اإلعــالن عــن وفاهتــا بســبب تدهــور حالتهــا 
الصحية، إضافة إىل جنني الســيدة عبر مشــعل شــغلني الي تعرضت لوالدة مبكرة أفقدهتا جنينها بســبب ســوء الرعاية الصحية.

ــم اتبعــون لتنظيــم  وكنَّــا قــد ســجلنا يف يــوم اهلجمــات ذاتــه إعــداَم ميليشــيات حمليــة مواليــة للنظــام الســوري عــدة عناصــر زعمــوا أهنَّ
داعــش وأنَـّـه قــد متَّ أســرهم بعــد مشــاركتهم يف اهلجمــات، وكــررت تلــك امليليشــيات ذلــك يف 7/ آب عندمــا نشــرت مقطعــاً 
مصــوراً يظهــر إعــدام عنصــر قيــل أنَّــه يتبــع تنظيــم داعــش ومتَّ التمثيــل جبثمانــه، وهــذه األفعــال الــي غالبــاً مــا تكــون مدروســة مــن 

قبــل النظــام الســوري هتــدد ســالمة املخطوفــني.

ويف مطلــع آب/ 2018 احتجــَز أحــد قــادة حركــة رجــال الكرامــة قرابــة 60 شــخص بينهــم 25 ســيدة يزعــم أهنــم مــن أقــرابء 
ــذوا هجمــات الســويداء، والحقــاً مت إطــالق ســراحهم يف 30/ أيلــول نتيجــة وســاطة روســية. عناصــر تنظيــم داعــش، الذيــن نفَّ

خامساً: امللحقات واملرفقات: 
أمساء الضحااي 

صوراتن للسيدة زاهية جباعي أرسلهما تنظيم داعش، أوالمها بعَد خطفها مثَّ بعد وفاهتا

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1782&token=WfZ377WUYWmFvHniMrrOsVpljTtKxDQj
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1785&token=qhwrEdwpRHyrGho6QT3xgvwN1HM0viAL
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1784&token=kg56pGj7V8kw5WOwxOcu8qhnGU6VIOcS
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1785&token=qhwrEdwpRHyrGho6QT3xgvwN1HM0viAL
https://drive.google.com/file/d/1r19a81S-R50UgZeUqbQW6cetKVsym_eH/view
https://drive.google.com/file/d/1GJSfVZYjMxawd4mWOef-e0dEn6cmVb8j/view
https://drive.google.com/file/d/1Py28Trvp8lJQ6ViCwenKrAQdtaxEXiRX/view
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مقطع مصوَّر يُظهر رهائن اختطفوا من قرية الشبكي يوم األربعاء 25/ متوز/ 2018
مقطع مصوَّر تظهر فيه الرهينة فاداي أبو عمار الي اختطفت من قرية الشبكي يوم األربعاء 25/ متوز/ 2018 

مقطــع مصــوَّر تظهــر فيــه الرهينــة ســعاد أبــو عمــار وهــي تقــول إنَّ الدولــة اإلســالمية هــي مــن حتتجزهــا وُتطالــب النِّظــام الســوري 
ابلقبــول ابملفاوضــات إلطــالق ســراح مجيــع الرهائــن.

صورة الرهينة سعاد مع أطفاهلا
صور تظهر خمتطفني من األطفال، اختطفهم تنظيم داعش من قرية الشبكي يوم األربعاء 25/ متوز/ 2018

سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

• إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكَّانية مكتظــة يعــرب عــن عقليــة إجراميــة ونيَّــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــرب 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا خيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد 

)32 ،31 ،27
• وحيظــر القانــون الــدويل اإلنســاين أخــذ الرهائــن )املــادة 34، االتفاقيــة الرابعــة، املــادة 3 املشــرتكة بــني اتفاقيــات جنيــف، املــادة 
75)2ج( مــن الربوتوكــول اإلضــايف األول، املــادة 4)2ج( مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين( ويُعتــرب أخــذ الرهائــن جرميــة حــرب.

• لقد سهلت ممارسات النظام السوري قيام تنظيم داعش ابهلجمات ويتحمل مسؤولية مهمة عن وقوع تلك احلوادث.
 

التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل:

• ال مُيكــن إهنــاء التنظيمــات املتشــددة يف ظــلِّ وجــود أنظمــة تتالعــب هبــا وتســخرها لصاحلهــا وتســتخدمها إلرهــاب الشــعب 
الســوري والقبــول خبيــار أهــون الشَّــرين، وال بديــل عــن العمــل لتحقيــق مســار انتقــال سياســي مبــي علــى حماســبة ورحيــل اجملرمــني.

• جيــب مســاعدة ضحــااي اهلجمــات اإلرهابيــة الــي قــام هبــا تنظيــم داعــش، وتقــدمي الدَّعــم الثقــايف واملــادي للمجتمعــات احملليــة 
حلمايتهــا مــن خطــر التَّجنيــد الفكــري مث اجلســدي.

إىل جملس األمن الدويل:
• جيــب اختــاذ مجيــع اإلجــراءات املمكنــة لتطبيــق القــرارات الــي أصدرهــا جملــس األمــن وأبرزهــا القــرار 2139 وإجيــاد الســبل 
إليقــاف االنتهــاكات اهلائلــة الــي متارســها الســلطات الســورية وامليليشــيات التابعــة هلــا، الــي تبــنيَّ أهنــا تقــوم ابلتنســيق مــع تنظيــم 

داعــش يف كثــر مــن املناطــق وهــو مــا وثَّقــه تقريــران هــذا وغــره مــن التقاريــر الــي أصدرانهــا. 

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1783&token=urqaROT7v9rRmQjsblJQR0vn3nagZDGj
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1779&token=3XB15RpDawaxlettiUGfAvfXxLFuJptC
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1778&token=QNaNRSAEGv8m4pyg8nZTqWvgUMH0xmzd
https://drive.google.com/file/d/1a8g6CvgA-Nrq_iqiaSO26WUBG-rZ4Loz/view
https://drive.google.com/file/d/18qx-NVrKlgAHr0zPDR8ZhK9Eww_VdAdG/view
https://drive.google.com/file/d/1ie-bfuf9ailItP17yVtH9Q-yezov0oBu/view
https://drive.google.com/file/d/1-7sF6aHEmF6zKtvQiaXJZxcoVyEJfiAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_-DMSDi4Ns0v_m0XlPb6ajiGNkbh4wB/view
https://drive.google.com/file/d/1DEQ2qEgx2A524pZIDtlywwCigm2PoUkm/view?usp=sharing
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• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة واســتهدافها والتضيِّيــق عليهــا 

جنبــاً إىل جنــب مــع التَّنظيمــات اإلســالمية املتشــددة.
 

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
• علــى املفوضيــة السَّــامية أن تُقــدَِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذه املذحبــة واجملــازر 
الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

فتــح حتقيقــات يف حــوادث القتــل الــي وقعــت يف حمافظــة الســويداء وغرهــا مــن املناطــق، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

 
شكر وتقدير

خالــص الشــكر للناجــني والنشــطاِء احملليــني الذيــن أغنــت معلوماهتــم هــذا التقريــر، والذيــن عــرَّض البعــض منهــم حياتــه للخطــر يف 
ســبيل كشــف احلقيقــة، وحماســبة املتورطــني.
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