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 محتويات التقرير

 مقدمة  :ولا أ 

  ا  التقريرتفاصيل  :ثانيا

  ا  : المرفقات ثالثا

  ا  التوصيات  :رابعا

 

ًمقدمةًً:ولاًأ

أفضت االشتباكات العنيفة بين تنظيم الدولة االسالمية من جهة و القوات الكردية من جهة أخرى ، إلى 

سيطرة تنظيم الدولة على العديد من البلدات و القرى في منطقة كوباني الواقعة في الريف الشرقي لمدنية 

ن قتل وتشريد م ،في تلك القرى بحق السكان المدنيينحلب ،تلى ذلك ارتكاب تنظيم الدولة انتهاكات واسعة 

بموجات نزوح كبيرة وكارثة إنسانية مازالت  مما تسبب ،الخاصةعلى الممتلكات العامة و وخطف واعتداء

 .حتى اآلن 4102نذ بداية شهر تموز/مستمرة م

 موقع كوابين على اخلريطة

 

 4911تنظيم دولة العراق والشام يتسبب في تهجير 

 عائلة في ريف حلب الشرقي

http://goo.gl/uUA0sf
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اً  التقرير:صيلًتفاً:ثانيا

ية "داعش" منذ بداية الشهر الحالي بحشد قوات كبيرة في منطقة جرابلس في سالمقام تنظيم الدولة اإل

بهدف مهاجمة القرى الكردية الواقعة بريف حلب الشرقي  ,ريف حلب الشرقي وفي بلدة الشيوخ التابعة لها

، ويتواجد كرادن األولسوريأكبر المدن التي يتمركز فيها ا إحدى ،(كوبانيعرب )القريبة من مدينة عين وال

 .فيها نازحون من مناطق أخرى

 ،YPGالحماية الكردية وقوات  PKKحزب ال ومن جهة  الدولة اشتباكات عنيفة بين تنظيمدارت 

واستمرت لعدة أيام ،انسحبت بعدها  ،من جهة أخرى PYDالتابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي 

 :التالية قرىكل من البعد ذلك من السيطرة على الدولة تنظيم تمكن ات الكردية من المنطقة والقو

كندار  و زيارة والبياضية وجبنة وجاروخة )جارخ علي( وبيندر وتعلكخرب عطو وزور مغار وال 

 .الملوح وسوسكوعبدكوي والطباش و

لحدود ا إلىالهروب والنزوح  إلىلمدنيين أجبرت تلك االشتباكات وسيطرة تنظيم الدولة السكان من ا 

نظيم تمدينة عين عرب والقرى المجاورة لها خوفا من االعمال االنتقامية التي يقوم بها  إلىو أالتركية 

،وأصبحت أغلب تلك القرى خاوية من سكانها كونها تحولت إلى من قتل واعتقال وتنكيل بالمدنيينالدولة 

ق بيض الواقعة شرأبان سيطرة تنظيم داعش على مدينة تل إاشتباك دائم منذ شهر شباط الماضي خط 

 .منطقة كوباني "عين العرب" تماما  

 

 

 

 استخدام مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والخفيفة
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كم شرق مدينة كوباني "عين  53هذه القرى في ريف كوباني "عين العرب" الغربي على بعد أغلب تقع 

 ى مدينة جرابلس التي يسيطر عليها تنظيمشراف علوتتموضع على سلسلة جبال تمكنها من اإل ,العرب"

  .استراتيجية أهمية"داعش" مما يعطي هذه القرى 

قد ف ,بي صرة" و"كورك"أفي قرى "عفدكه" و"ملوح القمر" و" تحديدا، وني الشرقيما في ريف كوباأ

تلي اونجم عنها مقتل العشرات من مق ,استمرت االشتباكات المسلحة بين قوات داعش والقوات الكردية

 النزوح بسبب تلك إلىونتيجة لذلك اضطر سكان هذه القرى  .لطرفين وتدمير اليات عسكرية لهماا

راز مزيد حإفيما حاول تنظيم الدولة  ،اليوم إلىاالشتباكات على دفعات متوالية منذ نهاية شباط الماضي 

قريتي "جل  م4102/تموز/00فهاجم في صباح  ,من التقدم في ريف كوباني الغربي"عين العرب"

، اتعومن ثم تقدم بالدبابات والمدر ,بدأ الهجوم بقصف عشوائي على القريتينو أوغلي" و"الجبنة"،

 تجاه مدينة كوباني والحدود التركية القريبة، وتمكن التنظيماإلى النزوح بليضطر سكان القريتين حينها 

 من السيطرة عليهما بعد انسحاب القوات الكردية منهما.

،وقيامه بحمالت تفتيش شاملة للمنازل وعمليات مصادرة ونهب يطرة التنظيم على القرى المذكورةبعد س

ام قي إلى إضافة ،بقار المتواجدة في القرىللسيارات واآلالت الزراعية ومصادرة قطعان االغنام واأل

،كل  لكرديا التنظيم بحرق بعض المنازل الخالية بذريعة انتساب اصحابها لحزب االتحاد الديمقراطي

عائلة سورية من أهالي ريف كوباني وعرضتهم  0011تلك الجرائم تسببت في تهجير مااليقل عن 

 لمخاطر وتهديدات واسعة .

من االلتقاء مع أحد المشرفين   م 4102 / تموز / 05بتاريخ  نسانالشبكة السورية لحقوق اإلتمكنت 

 :" وتحدث عبر أبرز الصعوباتوان البرازيجعلى أعمال إغاثة النازحين من ريف كوباني و هو السيد "

، يكوبانمنذ بداية الشهر الحالي حدثت موجات نزوح كبيرة في بعض القرى في شرق وغرب مدينة "

الزيارة والبياضية وجبنة قرية بوران و زورمغار و خرب عطو و :القرى الشرقية برزأوكان من 

 إلى، حيث نزح بعضهم (داعش)ية سالمة اإلن سيطرت عليها قوات تنظيم الدولأذلك بعد  وجاروخة;

ي ن من القرى التوأما النازح، الحدودي مع تركياالشريط  إلىومنهم من نزح  ,مناأ كثرالقرى القريبة األ

 .مدينة كوباني إلىتقع غربي كوباني فقد نزحوا 

 أحوالقرى ريف كوباني الشرقي لتوزيع المساعدات والوقوف على  إلى غاثةتوجهت مع فريق اإل

قرية  إلى، دخلنا بداية سبوعأكان ذلك منذ نحو  ،الف سلة غذائيةآ 01النازحين هناك، وحملنا معنا نحو 

من  أكثرن تسيطر عليها داعش اليوم، كما زرنا قرية داغمداش شرقي كوباني وكان فيها أالجبنة قبل 

قرية خورخورييه والتي  في، ومن ثم وزعنا معونات زحة من قريتي البياضية وزور مغارعائلة نا 031

 .عائلة نزحوا من زور مغار 51بنحو  ئكانت تمتل

جوا نهم خرأنا بعضهم خبرأوعند سؤالهم  ,وراقا ثبوتيةأمعظم النازحين لم يكونوا يمتلكون  تخيل أن

دى ل ، الحمدهلل يوجد تكاتف اجتماعي كبيرليهمإ "داعش"ن تصل عناصر أبسرعة بثيابهم فقط خوفا من 

وى الحال، لم نر س اقتسموا معهم طعامهم رغم ضيق لقرى الذين استقبلوا النازحين في منازلهم، وا أهالي

تلك القرى  أهالينظرا لفقر  ,ن يدوم طويالأن هذا الحال من الصعب أ، اال عائلتين تعيش في خيم

ي ظل تقدم ا فن االمر بات مقلقأ، كما لحصار المفروض عليها منذ نحو سنةالمستضيفة للنازحين نتيجة ا

 .منةكم عن هذه القرى اآل 03وهي حاليا التبعد سوى  ,في ريف كوباني "داعش"قوات 
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ي ، قال ليبكي (حد النازحين من زور مغار)أالسبعين عاما  يلدى مشاهدة الشيخ محمود ذ كثيرا   تأثرت

وآلة  رضيأغنامي وأ، لقد سلب مني عناصر داعش قطيع لدي شئ مما جنيته في حياتي لم يبق :بحرقة

   ! من منزلي الحصاد وهجروني

عائلة نزحت منذ بداية الشهر  4011من  أكثرنه هناك حاليا أال إ، عداد النازحينالنمتلك احصائية دقيقة أل

 خر في قرىآ حراز تقدمإ يد في حال استطاع تنظيم الدولةوهناك تخوف كبير من نزوح المز ,الحالي

 "خرىأ

 عبر عدة لقاءات مع نازحين ونشطاء من ريف كوباني، نسانلحقوق اإل استطاع فريق الشبكة السورية

وذلك  ،يد الشبكة أو عبر برنامج السكايبإضافة إلى العديد من الصور والفيديوهات التي تم إرسلها بر

 .وق اإلنسان من زيارة تلك المناطقبسبب عدم تمكن أحد من الباحثين في الشبكة السورية لحق

بتهمة قامت قوات تابعة لتنظيم الدولة من أعدام ثمانية رجال من قرى مختلفة  4102/تموز/3بتاريخ 

في قرى زور مغار  ,اقتحام بعض القرى في ريف كوباني الغربي،وذلك بعد PYD ـ انتمائهم لقوات ال

 .والزيارة والبياضية

هاء الدين كوران من قرية ب ،غار, شيخ مايل العمر من زور مغار)حاجم سمعو من زور م :هم الضحايا 

روان مو ،مصطفى شيخ ابراهيم ،ارة, جزائر الجزائري من البياضيةابراهيم رمقالوي قرية الزي ،الزيارة

 .(الجزائري, احمد شيخ ابراهيم

 وهو خريج ،كيكان شرقي كوبانيقرية  -الشاب محمد صوفي محمد من ريف حلب تنظيم الدولة قتل 

القرب سالمية بعناصر تنظيم الدولة اإلأحد  ، بيدإحدى مدارس كوبانيقسم اللغة االنكليزية ومدرس في 

 ركيا،إلى تههم جتو أثناءوقفوا الحافلة التي كانت تقله مع بعض النساء أن أبعد  ،من قرية جب الفرج

سه والتمثيل أقاموا بطعنه وقطع ر

 4102 / يارأ / 45اريخ ، بتبجثمانه

صوفي للضحية محمد  ةصور

 محمد

التي قام بها برز حاالت الخطف أومن 

 043اختطاف  ،تنظيم الدولة مؤخرا

 إلىطالبا كرديا كانوا في طريقهم 

في تاريخ ليلة الخميس  ،منطقة كوباني

انوا عائدين ك ، م4102 / أيار / 42

هوا  امتحانات نأ من مدينة حلب بعد أن

عدادية، وقام باعتقالهم على الشهادة اإل

على طريق منبج كوباني تابع له حاجز 

، ولم يتعرض التنظيم ب""عين العر

قام باعتقال  ناث وانماللطالبات اإل

 .الطالب الذكور فقط

 

 منلشاب محمد صوفي محمد من ريف حلب اتنظيم الدولة قتل 

وهو خريج قسم اللغة النكليزية  ،كيكان شرقي كوبانيقرية 

عناصر تنظيم الدولة أحد  ، بيدإحدى مدارس كوبانيومدرس في 

ي وقفوا الحافلة التأن أبعد  ،سمامية بالقرب من قرية جب الفر اإل

عنه قاموا بط إلى تركيا،ههم جتو أثناءكانت تقله مع بعض النساء 

 سه والتمثيل بجثمانهأوقطع ر
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سراح عشرين طالبا منهم من قبل  إطالقعاما. تم  01و 04عمار الطالب المخطوفين بين أتتراوح 

ثر صفقة تبادل مع عناصر الحماية الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي إداعش مؤخرا 

 الطالب العشرين، وماتزال المفاوضات إطالقاعش في مقابل الذي قام بتسليم ثالثة عناصر من تنظيم د

 سراح باقي المعتقلين.   طالقجارية بين الطرفين إل

 مدنيا , 302وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير مااليقل عن  4105وقد قتل تنظيم الدولة منذ بداية عام 

 .سيدة 12و  ،طفال   001بينهم 

اًر ًالملحقاتً:المرفقاتًوً:ابعا

 ثقيلة في قصفهم لقرى ريف كوباني أسحلةية سالمالستخدام تنظيم الدولة اإلصور 

 استخدام مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والخفيفة 

 استخدام مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والخفيفة 

 استخدام مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والخفيفة 

 استخدام مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والخفيفة 

 أنواع األسلحة الثقيلة والخفيفة استخدام مختلف 

 مجموعة صور للنازحين في ريف كوباني

 نزوح عائالت كردية بريف حلب 

 نزوح عائالت كردية بريف حلب 

 نزوح عائالت كردية بريف حلب 

 نزوح عائالت كردية بريف حلب 

 

 

ًتستتتاااتًوًالتصصياتًالً:رابعا

 

  الستنتاجات

مداد  واال راضية السالح من أجل الحصول على األإن اجبار السكان على ترك منازلهم وتشريدهم تحت قو

 إن ،وفي كافة الشروط يعتبر جريمة حربوأن أعدام األهالي دون محاكمات تستليشكل جريمة حرب ،

 .دولة العراق والشام يتحمل مسؤولية احترام الحقوق األساسية في المناطق الخاضعة لسيطرته متنظي
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  التوصيات

 إلى مجلس األمن

إلى تنظيم دولة العراق و ر وصول السالح على مجلس األمن أن يساهم بشكل فعال في حظ (0

مالحقة جميع المتورطين بذلك وعلى المعارضة السورية أن تتعاون بكافة الوسائل الشام و

هة الشام وجميع التنظيمات المشابالسالح إلى تنظيم دولة العراق و الممكنة اليقاف تدفق الرجال و

بالسالح يجب أن يعتبر مجرم حرب تتوجب  له وكل شخص يقوم بامداد تلك التنظيمات بالمال أو

 . محاكمته

شام لة العراق والتقع على مجلس األمن  مسؤولية حماية المدنيين في سوريا من جرائم تنظيم دو (4

 . وضمان عودة االستقرار والسلم عبر ايقاف شالل الدماء اليومي ،والنظام السوري

 إلى الدول القليمية

  ول صيقاف وإاق والشام والتعاون بشكل جدي في تنيظم دولة العرالعمل على تجفيف منابع

ين نسانية الى النازح، وفي المقابل عليها ان تزيد من مساعداتها االالسالح واألموال إلى التنظيم

 .ريف حلب الشرقيفي 
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