
التقرير العشرون والسنوي 
السادس عن قوات التحالف 

الدولي لمحاربة تنظيم داعش 
بقيادة الواليات المتحدة 

األمريكية

يجب البدء في عمليات تعويض 
3039 ضحية قتلوا وإعادة بناء 

المراكز الحيوية وتأسيس هيئة 
مدنية منتخبة ديمقراطيا

األربعاء 23 أيلول 2020

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.



أواًل: عشــرون تقريــرًا عــن عمليــات واســتراتيجيات وانتهــاكات التحالــف الدولــي للقضــاء علــى تنظيــم 
داعــش:.....................................................................................................................................2

ثانيــًا: حصيلــة ألبــرز انتهــاكات قــوات التَّحالــف الدولــي منــذ تدخلهــا العســكري بحســب قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:............................................................................................3

ثالثــًا: تغيــر تكتيــك التحالــف الدولــي فــي التعامــل مــع تنظيــم داعــش عبــر الســنوات وتوثيــق حــاالت 
احتجــاز لمدنييــن بمشــاركة قــوات التحالــف:...............................................................................4

رابعًا: استحقاقات أساسية بعد هزيمة تنظيم داعش اإلرهابي عسكريًا:...................................

المحتوى

R200910

6.



التقرير العشرون والسنوي السادس عن قوات التحالف 2

الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الواليات المتحدة 

األمريكية

أواًل: عشــرون تقريــرًا عــن عمليــات واســتراتيجيات وانتهــاكات التحالــف 
الدولــي للقضــاء علــى تنظيــم داعــش:

ل لمحاربــة تنظيــم داعــش  أعلــن التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، الــذي تشــكَّ

اإلرهابــي عــن أولــى هجماتــه فــي 23/ أيلــول/ 2014 وتركــزت الهجمــات التــي قــام بهــا علــى مناطــق 

الضربــات  وقــد ســاهمت  الســورية،  الجزيــرة  فــي منطقــة  داعــش، وبشــكل أساســي  ســيطرة 

ها التحالــف الدولــي فــي إيقــاف تمــدد تنظيــم داعــش، ثــم انحســاره، وصــواًل إلــى  الموجعــة التــي شــنَّ

حصــره ضمــن بــؤر صغيــرة جــدًا، ولكــن هــذا النجــاح قــد ترافــق مــع خســائر ماديــة وبشــرية وسياســية، 

نعتقــد أنــه كان بإمــكان التحالــف الدولــي تالفــي العديــد منهــا، وتتويــج االنتصــار العســكري بانتصــار 

سياســي عبــر البــدء بتأســيس هيئــة محليــة ممثلــة لجميع فئات المجتمــع، كما كان باإلمــكان أن تبدأ 

عمليــات تعويــض الضحايــا، وكذلــك إعــادة البنــاء فــي مناطــق اندحــر منهــا تنظيــم داعــش، بالتــوزاي 

مــع عمليــات عســكرية فــي مناطــق أخــرى، لكننــا الحظنــا أن كل ذلــك لــم يتــم، حتــى بعــد اإلعــان 

عــن هزيمــة تنظيــم داعــش فــي آذار/ 2019، لــم نســجل مشــاركة سياســية حقيقيــة  وال عمليــات 

تعويــض ضحايــا وإعــادة بنــاء علــى المســتوى المأمــول، فالعمــل العســكري وحــده ال يكفــي إلنهــاء 

التنظيمــات اإلرهابيــة، وال بــد أن يترافــق ذلــك مــع عمــل سياســي ذو تمثيــل حقيقــي وال يعتمــد علــى 

ــس لنــزاع مجتمعــي؛  تمييــز عرقــي أو طائفــي فهــذا يعــارض أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان، ويؤسِّ

ممــا يمهــد الطريــق لعــودة الفكــر المتطــرف الــذي يبنــي مظلوميته على الفشــل السياســي واإلداري 

واالقتصــادي.

لقــد واكبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ومنــذ األيــام األولــى لعمليــات قــوات التحالــف الدولــي 

مســارها، وســجلت تطــورات األحــداث واالنتهــاكات التــي وقعــت بحــق المدنييــن والمبانــي الســكنية 

والمراكــز الحيويــة، وأرشــفت كل ذلــك ضمــن قاعــدة بيانــات خاصــة، وقــد عكســنا مــا قمنــا بتســجيله 

ــر، التــي بلــغ عددهــا خــالل الســنوات الســت الماضيــة 19  مــن بيانــات عبــر إصــدار العديــد مــن التقاري

تقريــرًا، تضمنــت تطــورات األحــداث والســيطرة علــى المناطــق، واالســتراتيجيات المتبعــة، وقمنا من 

خاللهــا بعمليــة تحديــث مســتمر لحصيلــة الضحايــا المدنييــن، واالنتهــاكات التــي رافقــت العمليــات 

العســكرية والتــي شــكلت انتهــاكات لقواعــد فــي القانــون الدولــي العرفــي؛ أمــاًل فــي تالفــي وقوعهــا 

ــن كافــة تلــك التقاريــر، ونصــدر فــي هــذه المناســبة مــن كل عــام تقريــرًا  الحقــًا، والرابــط التالــي يتضمَّ

ســنويًا موســعًا يســتعرض أبــرز مــا وقــع فــي العام المنصــرم، ونعكس فيه تحديثــًا لحصيلة البيانات 

التــي وثقناهــا، مــع توصيــات تتوافــق مــع طبيعــة المرحلــة، وهــذا هــو التقريــر رقــم عشــرين وهــو كذلك 

التقريــر الســنوي الســادس، وباإلمــكان االطــالع علــى منهجيــة عملنــا فــي توثيــق البيانــات عبــر الرابــط 

التالي.

https://www.state.gov/briefing-with-special-representative-for-syria-engagement-and-special-envoy-for-the-global-coalition-to-defeat-isis-ambassador-james-jeffrey/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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تدخلهــا  منــذ  الدولــي  التَّحالــف  قــوات  انتهــاكات  ألبــرز  حصيلــة  ثانيــًا: 
العســكري بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

ألف: حصيلة الضحايا المدنيون:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ 23/ أيلــول/ 2014 حتــى 23/ أيلــول/ 2020 مقتــل 

3039 مدنيــًا بينهــم 924 طفــاًل و656 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد قــوات التحالــف الدولــي، يتوزعــون 

بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

توزَّعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى يــد قــوات التَّحالــف الدولــي بحســب األعــوام علــى النَّحــو 

التالــي:

• منذ 23/ أيلول/ 2014 حتى 23/ أيلول/ 2015: 249 مدنيًا، بينهم 12 طفاًل و62 سيدة  

• منذ 23/ أيلول/ 2015 حتى 23/ أيلول/ 2016: 398 مدنيًا، بينهم 168 طفاًل، و113 سيدة 

• منذ 23/ أيلول/ 2016 حتى 23/ أيلول/ 2017: 1753 مدنيًا، بينهم 578 طفاًل، و311 سيدة

• منذ 23/ أيلول/ 2017 حتى 23/ أيلول/ 2018: 432 مدنيًا، بينهم 103 طفاًل، و131 سيدة 

• منذ 23/ أيلول/ 2018 حتى 23/ أيلول/ 2019: 205 مدنيًا، بينهم 63 طفاًل، و39 سيدة

• منذ 23/ أيلول/ 2019 حتى 23/ أيلول/ 2020: 2 مدنيًا

 

باء: حصيلة أبرز المجازر )مقتل خمسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة(:

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ارتكاب قوات التحالف الدولي ما ال يقل عن 172 مجزرة.

 

تاء: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 181 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة 

ــة، كانــت 16 منهــا علــى منشــآت طبيــة، و25 علــى مــدارس، و4 علــى أســواق. مدنيَّ

1133

784

626

218
140 133

5

الرقة حلب دير الزور الحسكة إدلب حمص درعا
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ثاء: حصيلة استخدام الذخائر الحارقة:

ذتها  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 5 هجمات باســتخدام ذخائر حارقــة نفَّ

قــوات التحالــف الدولي.

جيم: التَّشريد القسري:

ذتهــا قــوات التحالــف الدولــي فــي الســنوات الســت  ــة الكثيفــة، التــي نفَّ بت الهجمــات الجويَّ تســبَّ

ــز أحيانــًا بيــن األهــداف المدنيــة والعســكرية، فــي انتشــار حالــة مــن الرُّعــب لــدى  الماضيــة والتــي لــم تميِّ

ــع فــي اســتخدام القصــف المدفعــي؛ مــا أجبــر عشــرات اآلالف علــى  ز ذلــك عنــد التوسُّ ــكان، وتعــزَّ السُّ

بت العمليــات العســكرية فــي محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة  الفــرار والتَّشــرد، وقــد تســبَّ

ــل كل مــن قــوات التحالــف الدولــي وقــوات ســوريا  فــي نــزوح مــا ال يقــل عــن 560 ألــف نســمة، تتحمَّ

الديمقراطيــة/ PYD مســؤولية تشــريدهم، إضافــة إلــى مســؤولية تنظيــم داعــش، الــذي جعــل مــن 

ــي أو قــوات ســوريا  ــم تقــم قــوات التحالــف الدول ــر مــن األحيــان دروعــًا بشــرية، ول المدنييــن فــي كثي

الديمقراطيــة بتأميــن مســاكن أو خيــام فــي األماكــن التــي يتوقــع أن يتــم النــزوح إليهــا، كمــا لــم تقــدم 

القــوات المهاجمــة المســاعدات الالزمــة واألساســية علــى نحــو عاجــل بعــد نــزوح تلــك الموجــة 

الكبيــرة مــن الســكان، ولــم تعمــل علــى نحــو فعــال علــى الطلــب مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

تحمــل مســؤولياتها تجــاه هــؤالء النازحيــن ومتابعــة هــذا الطلــب معهــا إلــى أن يتــمَّ تطبيقــه، وأخيــرًا 

لــم تقــم بخطــوات ملموســة بهــدف إعــادة المشــردين، الذيــن أصبــح كثيــر منهــم محتجزيــن فــي خيام 

فــي ظــلِّ أوضــاع غايــة فــي الســوء، لــم يتــم بــذل الجهــد الكافــي نحــو إعادتهم إلــى مناطقهــم والعمل 

علــى إعــادة تأهيلهــا، وكل ذلــك مرتبــط بشــكل أساســي بعــدم وجــود إدارة/ هيئــة مدنيــة منتخبــة 

ديمقراطيــًا تمثــل محافظــات الجزيــرة الســورية الثــالث، الرقــة، الحســكة، ديــر الــزور.

ثالثــًا: تغيــر تكتيــك التحالــف الدولــي فــي التعامــل مــع تنظيــم داعــش عبر 
الســنوات وتوثيــق حــاالت احتجــاز لمدنيين بمشــاركة قــوات التحالف:

التــي اتبعتهــا قــوات التحالــف  طيلــة الســنوات الســت الماضيــة الحظنــا اختالفــًا فــي التكتيــات 

الدولــي فــي التعامــل مــع تنظيــم داعــش، فقــد كانــت الهجمــات فــي العاميــن األوليــن حتــى أيلــول/ 

2016 تقريبــًا، مركــزة ومدروســة واســتهدفت طــرق اإلمــداد التــي يســتخدمها التنظيــم ومقراتــه 

ــة عــام 2016 أصبحــت الهجمــات  ــر التــي يشــرف عليهــا، ومنــذ نهاي ومســتودعات األســلحة والذخائ

ــا  ــن وثقن ــا الذي ــة الضحاي ــة 79 % مــن حصيل بت هــذه الهجمــات فــي قراب ــر عشــوائية، وقــد تســبَّ أكث

ــة. ــي فــي الســنوات الســت الماضي ــف الدول ــد قــوات التحال ــى ي مقتلهــم عل
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منــذ أيلــول/ 2018 الحظنــا انخفاضــًا واضحــًا فــي وتيــرة الهجمــات، ويبــدو أن ذلــك نظــرًا لتقلــص 

المســاحة التــي أصبــح يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش، وتمركــزه فــي منطقــة هجيــن، كمــا توســعت 

الهجمــات عبــر األســلحة األرضيــة، التــي تنفذهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

شــهدت الحقبــة التــي تلــت إعــالن القضــاء علــى التنظيم فــي آذار/ 2019 اعتماد قــوات التحالف الدولي 

ــي دعمــت مــن خاللهــا قــوات ســوريا  ــزال الجــوي المكثفــة، الت ــات اإلن ــى عملي بشــكل ملمــوس عل

الديمقراطيــة الموجــودة فــي الميــدان، فــي محــاوالت لمالحقــة أفــراد مــن تنظيــم داعــش، وعلــى 

 مــن الدقــة إال أنهــا أســفرت عــن 
ٍ

الرغــم مــن أن هــذه العمليــات يفتــرض أن تكــون علــى مســتوى عــال

خســائر بشــرية، فقــد وثقنــا خــالل هجــوم لقــوات التحالــف علــى تنظيــم داعــش فــي مدينــة الشــحيل 

يــوم 9/ أيــار/ 2019 وعلــى بلــدة الكشــكية فــي 3/ كانــون الثانــي/ 2019 حصــول العديــد مــن االنتهــاكات، 

وبشــكل عــام فقــد ســجلنا حــاالت اعتقــال وترويــع للمدنييــن، وتهديدهــم، وســلب ممتلــكات أثنــاء 

هــذه العمليــات فــي العديــد مــن القــرى.

ومنــذ بدايــة عــام 2020 شــاركت قــوات التحالــف الدولــي بعمليــات دهــم واعتقــال قامــت بهــا قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة بدعــوى مالحقــة خاليــا تنظيــم داعــش، عبــر عمليــات إنــزال جــوي علــى المناطــق 

التــي ينتشــر فيهــا مطلوبــون لقــوات ســوريا الديمقراطيــة وبشــكل رئيــس فــي محافظتــي ديــر الــزور 

والرقــة، إضافــة إلــى ريــف الحســكة الجنوبــي.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســجلنا قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة وبمســاندة قــوات التحالــف باحتجــاز 

مدنييــن ال صــالت لهــم بتنظيــم داعــش وذلــك بناًء علــى تقارير أمنية من قوات ســوريا الديمقراطية، 

وعــدد منهــم مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وأطفــال، ثــم ســجلنا الحقــًا اإلفــراج عــن بعضهــم إمــا عبر 

مفاوضــات عشــائرية أو بعــد ابتــزاز ذويهــم لدفــع مبالــغ ماليــة لقاء اإلفــراج عنهم.

وغالبــًا مــا تترافــق عمليــات الدهــم واالعتقــال المدعومــة مــن قبــل التحالــف بفــرض حظــر للتجــوال 

علــى المنطقــة وقطــع االتصــاالت ونشــر نقــاط التفتيــش وقطــع الطرقــات، وســجلنا فــي حــوادث 

عــدة عمليــات ضــرب واعتــداء وســرقة للممتلــكات وحرق للمنازل اســتهدفت المدنييــن في منطقة 

ــزال الجــوي، قامــت بهــا عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تركــزت بشــكل رئيــس فــي  اإلن

مناطــق الشــحيل والبصيــرة وذيبــان وجديــد عكيــدات بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

ــا اعتقــال مــا ال يقــل عــن 122  وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد وثقن

ــة بمشــاركة قــوات التحالــف  ــد عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطي ــى ي شــخصًا بينهــم 4 أطفــال عل

الدولــي، وذلــك منــذ أيلــول/ 2014 حتــى 20/ أيلــول/ 2020، مــن بينهــم 56 شــخصًا بينهــم 2 طفــاًل تــم 

اعتقالهــم منــذ آذار/ 2019 أي بعــد اإلعــالن عــن هزيمــة تنظيــم داعــش.
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بعــد هزيمــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي  رابعــًا: اســتحقاقات أساســية 
يًا: عســكر

خــالل المســيرة العســكرية الطويلــة جــدًا لتخليــص البشــرية مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي، والتــي 

اســتغرقت قرابــة خمــس ســنوات، وقــع خاللهــا العديــد مــن االنتهــاكات التــي أوردنــا ســابقًا مــا تمكنا 

مــن توثيقــه منهــا، وقــد تحملــت المناطــق التــي ســيطر عليهــا التنظيــم البربــري وســكانها التكلفــة 

األعظــم، ومــا زال قرابــة 8648 مواطنــًا ســوريًا بينهــم 319 طفــاًل مختفــون ومجهولــوا المصيــر 

وهــم مــن أبنــاء المناطــق التــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش، وقــد انتظــر أهالــي تلــك المناطــق 

ــة  ــاة المدنيــة واالقتصادي ــر إعــالن دحــر تنظيــم داعــش، مــن أجــل البــدء فــي عــودة الحي بفــارغ الصب

واالجتماعيــة، ونحــن نؤكــد أنــه لــن يكــون هنــاك معنــى لمجــرد إحــراز نصــر عســكري مــا لــم يترافــق 

مــع عمليــات تعويــض عائــالت الضحايــا الذيــن قتلــوا، وإعــادة المشــردين، واإلفــراج عــن المحتجزيــن 

ضمــن المخيمــات، والعمــل علــى إعادتهــم إلــى قراهــم وبلداتهــم، وإطــالق عمليــة انتخابــات محليــة 

ديمقراطيــة، كــي ال يشــعر أهالــي المناطــق أنهــم محكومــون بالقــوة العســكرية مجــددًا بعــد أن 

تخلصــوا مــن تنظيــم داعــش، ويمكــن تجســيد أبــرز االســتحقاقات التــي نعتقــد أنــه يتوجــب علــى 

التحالــف الدولــي العمــل عليهــا بشــكل جــدي وبوتيــرة عاليــة ضمــن النقــاط الثمانــي التاليــة:

واحــد: إجــراء انتخابــات محليــة لهيئــة حكــم مدنيــة تمثــل المحافظــات الســورية الثــاث الرقــة، ديــر 

الــزور، الحســكة:

ال يشــعر أهالــي منطقــة الجزيــرة بأنهــم ممثلــون فــي اإلدارة الذاتيــة التــي فرضــت عليهــم كســلطة 

أمــر واقــع، ولــم يقــم أهالــي الجزيــرة الســورية بانتخــاب هــؤالء لحكمهــم، كمــا أن اإلدارة الحاليــة 

يهيمــن عليهــا بشــكل أساســي حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي، وهــو فــرع لحــزب العمــال 

الكردســتاني المصنــف كحــزب إرهابــي، وبالتالــي فــإن التمثيــل مبنــي علــى أســاس تمييــز عرقــي، وهــذا 

يناقــض أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان، ويجــب التحضيــر النتخابــات عبــر صناديــق اقتــراع منتشــرة 

فــي جميــع المناطــق، وبإمــكان جميــع الســوريين مــن أهالــي المنطقــة الترشــح إلدارتهــا بغــض 

النظــر عــن العــرق أو الديــن أو الطائفــة، وهــذا التحــول الديمقراطــي التعــددي ســوف ينعكــس علــى 

أحــوال المنطقــة مــن ناحيــة االســتقرار السياســي وبالتالــي األمنــي واالقتصــادي، ألن جميــع الســكان 

قــد شــاركوا فــي انتخــاب ممثليــن عنهــم وفــي انتخــاب مــن يحكمهــم، ولــم يفرضهــم عليهــم أحــد.

ونظــرًا النعــدام العمليــة الديمقراطيــة بعــد مضــي أكثــر مــن عــام ونصــف العــام علــى هزيمــة تنظيــم 

داعــش فقــد شــهدت مناطــق عديــدة فــي الجزيــرة مظاهــرات شــعبية غاضبــة، وبشــكل خــاص فــي 

محافظــة ديــر الــزور، وقــد الحظنــا احتقانــًا شــديدًا فــي صفــوف الســكان المدنييــن وتفاقــم الوضــع 

ســوءًا بعــد مقتــل أحــد وجهــاء قبيلــة العكيــدات ومرافقــه، وهــي القبيلــة التــي  تمثــل غالبيــة ســكان 
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محافظــة ديــر الــزور، وذلــك بتاريــخ 2/ آب/ 2020، حيــث أطلــق عليــه النــار مســلحون لــم نتمكــن مــن 

تحديــد هويتهــم، وقــد وقــع ذلــك بالقــرب مــن أحــد الحواجــز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 

ــر الــزور الشــرقي، لــم تقــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالتحقيــق علــى نحــو  قريــة الحوايــج بريــف دي

جــدي فــي هــذه الحادثــة حتــى اآلن، وفــي 11/ آب/ 2020 اجتمــع وجهــاء مــن قبيلــة العكيــدات، وطالبــوا 

التحالــف الدولــي بعــدة بنــود علــى رأســها تســليم إدارة المنطقــة ألبنائهــا. 

مقطــع مصــور لبيــان صــادر عــن قبيلــة العكيــدات إلــى التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة  

األمريكيــة – 11 آب 2020

صورة للبيان الصادر عن قبيلة العكيدات إلى التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية

اثنان: المساهمة في عمليات إعادة البناء بعد قيام هيئة مدنية منتخبة ديمقراطيًا:

ل أحيــاء كاملــة فــي مــدن وقــرى إلــى ركام ومنــازل  بت العمليــات العســكرية فــي دمــار واســع حــوَّ تســبَّ

غيــر صالحــة للعيــش، وطــال الدمــار بنــى تحتيــة مهمــة كالمشــافي واألســواق والمــدارس وشــبكات 

الــري والجســور، ولــم َتشــهد كثيــر مــن المناطــق فــي الجزيــرة الســورية مجــرد عمليــات إزالــة أنقــاض، 

ــرز العوامــل  أو ترميــم ألهــم المراكــز الحيويــة كالمشــافي والمــدارس واألســواق؛ وهــذا ُيعــدُّ أحــد أب

التــي لــم تســاعد المشــردين علــى العــودة إلــى منازلهــم.

يجــب أن تعقــب عمليــة االنتخابــات مســاهمة فاعلــة مــن دول التحالــف الدولــي فــي عمليــة إعــادة 

ــروات المنطقــة مــن نفــط وغــاز وقمــح وغيرهــا فــي  ــم، وباإلمــكان االســتفادة مــن ث ــاء والترمي البن

ــي. ــة وبشــكل خــاص القطــاع التعليمــي والطب ــة التحتي ــم البني ترمي

ثاثــة: اتخــاذ موقــف حــازم مــن عمليــات بيــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة النفــط والغــاز للنظــام 

الســوري وخصوصــًا بعــد تطبيــق قانــون قيصــر، ومطالبتهــا بالكشــف عــن مصاريــف عوائــد بيــع 

النفــط والغــاز الماليــة:

بعــد أن ســيطرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى حقــول النفــط والغــاز فــي محافظــة ديــر الــزور 

بعــد معاركهــا مــع تنظيــم داعــش نهايــة عــام 2017 بــدأت ببيــع النفــط إلــى النظــام الســوري، وقــد 

ــرًا مفصــًا عــن عمليــات الدعــم بالنفــط التــي قدمتهــا قــوات ســوريا  ــا فــي أيلــول 2019 تقري أصدرن

الديمقراطيــة إلــى النظــام الســوري، وقــد أشــارت التحقيقــات التــي أجريناهــا إلــى أن األشــخاص 

فــي شــركة  النفــط هــذه هــم أشــخاص عاملــون  تهريــب  عــن عمليــات  المســؤولين  الرئيســين 

القاطرجــي، والتــي فرضــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة عقوبــات علــى مالكهــا محمــد القاطرجــي فــي 

أيلــول/ 2018 بســبب مســاندته الواضحــة للنظــام الســوري فــي جرائمــه، وينتشــر تجــار للنفــط فــي 

https://www.youtube.com/watch?v=N1OtvD4GfRo&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1N-K-t9LUm5BhzIU3k6l6quFDynjvybSR/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/19/11548/
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عــدد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وفــي القســم الخاضــع لســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــة ديــر الــزور، حيــث يتولــون مهمــة عقــد الصفقــات بيــن الجانبيــن 

بصــورة غيــر مباشــرة، وهــم الذيــن يقومــون بدفــع األمــوال لقيــادات فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ومجلــس ديــر الــزور العســكري الــذي يتبــع إداريــًا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وهــذا المجلــس 

متــورط بشــكل أساســي فــي تجــارة النفــط مــع النظــام الســوري.

ــر تهريــب النفــط،  فــي منتصــف عــام 2019 شــنَّت قــوات التحالــف الدولــي هجمــات عــدة علــى معاب

وفــي البعــض مــن تلــك الهجمــات شــاركت بشــكل شــكلي قــوات ســوريا الديمقراطيــة كــي تظهــر 

ــم  ــى الرغــم مــن تلــك الهجمــات ل بمظهــر المعــادي لتجــارة النفــط مــع النظــام الســوري، لكــن عل

تتوقــف تجــارة النفــط مــع النظــام الســوري وإن انخفضــت وتيرتهــا.

ــز النفــاذ فــي حزيــران/ 2020 تفاءلنــا بــأن يســاهم ذلــك فــي وقــف دعــم  بعــد دخــول قانــون قيصــر حيِّ

النظــام الســوري بمــادة النفــط مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة لكــن تجــارة النفــط ظلــت 

2020 عشــرات الصهاريــج المحملــة  8/ تمــوز/  بتاريــخ  مقاطــع مصــورة  ســارية، وقــد أظهــرت 

بالنفــط الخــام الــذي تــم نقلــه عبــر معبــر الشــحيل الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

باتجــاه معبــر بقــرص الخاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وحلفائــه بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بيــن 17 و 21/ تمــوز/ 2020 بإغــالق جميــع المعابــر النهريــة، وتثبيت 

عــدد مــن نقــاط المراقبــة والحواجــز علــى ضفــاف نهــر الفــرات لمنــع عمليــات التجــارة والتهريــب، وقــد 

أدى ذلــك إلــى تراجــع محــدود فــي تجــارة النفــط، لكننــا مــا زلنــا حتــى لحظــة طباعــة هــذا التقريــر نســجل 

عمليــات بيــع وتهريــب للنفــط مــن خــالل العبــارات المائيــة الصغيــرة التــي تحــوي خزانات ذات الســعة 

30 لتــر، ويبــدو أن الحملــة األخيــرة تشــبه الحمــالت الســابقة االســتعراضية مــن حيــث عــدم فعاليتها، 

والتــي تــؤدي إلــى وقــف مؤقــت أو محــدود ثــم تعــود األوضــاع إلــى ماكانــت عليــه مــن تجــارة وتهريــب.

األســوأ مــن ذلــك، هــو حالــة انعــدام الشــفافية الماليــة لقــوات ســوريا الديقراطيــة ولــإدارة الذاتيــة 

المســيطرة، فــال أحــد يعلــم أيــن تذهــب عوائــد النفــط والغــاز، والتــي نخشــى أن تصــبَّ فــي دعــم حــزب 

العمــال الكردســتاني اإلرهابــي، وقــد أثرنــا هــذه القضيــة الحساســة مــع عــدة وزارات فــي اإلدارة 

األمريكيــة، ولهــذا لــم تشــهد المناطــق الغنيــة بالنفــط ارتفاعــًا فــي مســتوى الخدمــات أو المعيشــة، 

بــل مــا زالــت تعانــي مــن انقطــاع الكهربــاء والميــاه وســوء فــي البنيــة التحتيــة؛ ممــا تســبب فــي 

ازديــاد ســخط أهالــي تلــك المناطــق.

https://www.youtube.com/watch?v=H31CxIJ7ErY&feature=youtu.be
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أربعة: العمل على تحرير المحتجزين في مخيمات المنطقة الشمالية الشرقية:

يعتبــر اآلالف مــن ســكان المخيمــات التــي ُتســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة كمخيــم عيــن 

عيســى شــمال الرقــة ومخيــم الهــول بريــف الحســكة، فــي عــداد المحتجزيــن قســريًا، لعــدم تمكنهــم 

مــن العــودة إلــى مناطقهــم، أو الخــروج مــن المخيمــات التــي تحــول بعضهــا إلــى مــا يشــبه معتقــالت 

واســعة، وقــد أكــدت ذلــك لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة فــي تقريرهــا األخيــر الــذي صــدر قبــل 

بضعــة أيــام، وعلــى الرغــم مــن انتهــاء العمليــات العســكرية علــى األرض وانخفــاض وتيــرة غــارات 

قــوات التحالــف بشــكل كبيــر إال أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة ال تــزال تمــارس سياســات تعســفية 

تمنــع عــودة بعــض األهالــي النازحيــن مــن بلــدات الباغــوز والشــعفة والسوســة ومدينــة هجيــن.

ولــم تفلــح العديــد مــن المناشــدات والواســطات مــن قبــل وجهــاء وشــيوخ العشــائر لــدى الجهــات 

المســؤولة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ونؤكــد علــى أن هــذه المخيمــات تعانــي ظروفــًا إنســانية 

واجتماعيــة صعبــة للغايــة، وتضطــر بعــض العوائــل إلى دفع مبالغ مالية ضخمة لبعض مســؤولي 

المخيمــات مــن أجــل أن يتمكنــوا مــن مغادرتهــا، وعلــى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بــذل مجهــود 

أكبــر فــي اإلشــراف علــى تلــك المخيمــات ودعمهــا.

خمسة: اإلشراف على قضية المقابر الجماعية:

بــرزت مشــكلة المقابــر الجماعيــة عقــب عــودة بعــض األهالــي إلــى مســاكنهم ال ســيما فــي مدينــة 

الرقــة حيــث كشــفوا عــن وجــود عشــرات المقابــر الجماعيــة المنتشــرة فــي عــدة مناطــق فــي المدينة، 

لت قوات ســوريا الديمقراطية المســيطرة  تم التعامل مع هذه المقابر بداية عام 2018، حيث شــكَّ

علــى المنطقــة فريــق االســتجابة األوليــة الــذي تولــى مهمــة الكشــف عــن هــذه المقابــر، وتــم العمــل 

علــى 27 مقبــرة، وبلــغ عــدد الجثــث المســتخرجة مــن المقابــر مــا يقــارب 5218 جثــة بحســب تصريحــات 

فريــق االســتجابة األولية.

وبعــد مــرور مــا يقــارب ثالثــة أعــوام علــى انســحاب تنظيــم داعــش مــن مدينــة الرقــة، ال يــزال ملــف 

المقابــر الجماعيــة مــن القضايــا العالقــة وال تــزال الجهــود المبذولــة متعثــرة وغيــر كافيــة وال بــدَّ مــن 

تســخير المــوارد والمزيــد مــن الدعــم المالــي واللوجســتي لدعــم الفــرق المســؤولة عــن كشــف الجثث 

ونقلهــا، والتأكيــد علــى ضــرورة تأميــن مواقــع هــذه المقابــر وحمايتهــا لتجنــب إتــالف األدلــة المتاحــة، 

وال بــدَّ للســلطات المســيطرة مــن التعامــل مــع هــذا الملــف بقــدر أكبــر من المســؤولية، وقــد تحدثنا 

عــن قضيــة المقابــر الجماعيــة ضمــن تقريــر موســع صــدر فــي آذار 2019.

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/28/10982/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/28/10982/
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ستة: المساهمة في مكافحة األلغام األرضية والمفخخات:

تشــكل األلغــام األرضيــة المنتشــرة بكثــرة فــي المناطــق التــي انســحب منهــا تنظيــم داعــش خطــرًا 

ض  مخيفــًا علــى ســالمة الســكان المحلييــن وبشــكل خــاص األطفــال منهــم، ولعــلَّ مــن أكثــر مــا يقوِّ

ة  عــودة األهالــي بشــكل منتظــم هــو االنتشــار الواســع لأللغــام األرضيــة والعبــوات الناســفة المعــدَّ

لالنفجــار بمجــرد مالمســتها، والتــي تتــوزع بشــكل عشــوائي فــي الطرقــات وبيــن أنقــاض المنــازل، 

وحتــى فــي أثــاث المنــازل، لقــد قتلــت هــذه األلغــام عشــرات الســكان وأصابت المئات منهم متســببة 

فــي جــروح بليغــة وحــاالت بتــر لألطــراف، وعلــى الرغــم مــن هــذا لــم تكــن اســتجابة المجلــس المحلــي 

التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى المســتوى المطلــوب، ولــم تولــي دول التحالــف الدولــي ضــد 

داعــش اهتمامــًا يرقــى إلــى مســتوى الكارثــة.

ــًا بينهــم 97 طفــاًل و38 ســيدة،  لقــد ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل435  مدني

وإصابــة 1800 آخريــن باأللغــام األرضيــة فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور والحســكة بيــن تشــرين 

األول/ 2017 )أي بعــد انســحاب تنظيــم داعــش مــن محافظــة الرقــة( حتــى أيلــول/ 2020.

والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وعبــر عضويتهــا ضمــن التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر 

العنقوديــة وفــي الحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة )ICBL-CMC(، وبمــا تمتلكــه مــن بيانــات عــن 

حقــول األلغــام وحــوادث اإلصابــات التــي وقعــت مســتعدة للمســاهمة فــي عمليــة مكافحــة األلغــام 

فــي مختلــف المحافظات الســورية.

ســبعة: المســاهمة فــي الكشــف عــن مصيــر قرابــة 8648 مواطــن مختــٍف لــدى تنظيــم داعــش 

ومــا زال مصيرهــم مجهــواًل:

انحســرت ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المناطــق التــي كان يســيطر عليها في شــمال شــرق ســوريا 

فــي آذار/ 2019 واقتصــر وجــوده علــى جيــوب ضيقــة فــي الباديــة الســورية وخاليــا متفرقــة، وفقــَد كل 

مراكــز االحتجــاز التــي كانــت تتبــع لــه، وبحســب مــا تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

مــن جمعــه مــن بيانــات فإننــا ُنشــير إلــى أن تنظيــم داعــش كان يمتلــك مــا ال يقــل عن 54 مركــز احتجاز 

رئيــس، كمــا أنَّ لديــه الكثيــر مــن مراكــز االحتجــاز الســرية التــي تصعــب معرفتهــا، وتحتــوي محافظــة 

الرقــة علــى العــدد األكبــر مــن مراكــز االحتجــاز بـــ 26 مركــزًا، تليهــا محافظــة ديــر الــزور بـــ 20 مركــز، ثــم 

محافظــة حلــب بـــ 8 مراكــز، وقــد تحدثنــا فــي تقريــر ســابق بعنــوان “القــاع األســود” عــن أبــرز 19 مركــز 

احتجــاز لــدى التنظيــم.

وعقــب انتهــاء وجــود التنظيــم فــي مناطقــه الرئيســة باتــت عمليــة تقصــي أثر األشــخاص الذيــن كانوا 

ــه معقــدة ونعتقــد أن التنظيــم قــام بإخــالء مراكــز احتجــازه ونقــل مــن  مختطفيــن ومعتقليــن لدي

تبقــى لديــه منهــم علــى قيــد الحيــاة نحــو مناطــق مجهولــة، وهــذا ما يجعــل تتبع مصيــر المختطفين/ 

ــة والتعقيــد، خاصــة أولئــك الذيــن مضــى علــى اختفائهــم  ــة الصعوب ــه أمــرًا فــي غاي المحتجزيــن لدي

http://sn4hr.org/arabic/?p=12656
http://sn4hr.org/arabic/2016/04/22/6154/
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الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الواليات المتحدة 

األمريكية

ســنوات ولــم تحصــل عائالتهــم علــى أيــة معلومــات عنهــم منــذ لحظــة اختطافهــم/ احتجازهــم، 

ونخشــى أن كل مــن لــم يتمكــن تنظيــم داعــش مــن نقلــه قــد قــام بقتلــه فرديــًا أو جماعيــًا، وفــي 

ــو تحقيــق  ظــلِّ عــدم تعــاون جــدي مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وعــدم اكتراثهــا بفتــح ول

واحــد عــن هــؤالء المختفيــن قســريًا والمفقوديــن، األمــر الــذي يؤكــد مــا أشــرنا إليــه ســابقًا مــن أن 

ر  هــذه القــوات هــي قــوة ســيطرة عســكرية وبعيــدة تمامــًا عــن العمــل المدنــي والمجتمعــي، وتســخِّ

المــوارد الماليــة ألهدافهــا األمنيــة والعســكرية، وبنــاء علــى كل ذلــك مــا زال مصيــر آالف المواطنيــن 

الســوريين المختفيــن قســريًا لــدى تنظيــم داعــش مجهــواًل حتــى اآلن وقــد وثَّــق فريــق الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 8648 شــخصًا بينهــم 319 طفــاًل و225 ســيدة مــا زالــوا 

مختفيــن قســريًا لــدى تنظيــم داعــش منــذ اإلعــالن عــن تأسيســه حتــى أيلــول/ 2020.

ثمانيــة: متابعــة القضــاء الكامــل علــى خايــا تنظيــم داعــش النشــطة فــي مناطــق شــمال شــرق 

يا: سور

اســتنادًا إلــى معلومــات حصلنــا عليهــا مــن شــهود عيــان وســكان مــن قــرى ريــف ديــر الــزور الشــرقي 

فقــد أخبرونــا عــن انتشــار العديــد مــن خاليــا تنظيــم داعــش، وأنهــا ال تــزال نشــطة فــي عــدة بلــدات 

منهــا البصيــرة والشــحيل والــزر والحوائــج وذيبــان، وأنهــا مســتمرة فــي عمليــات ترويع للســكان، كما 

تطالــب أصحــاب المحــال بدفــع ضرائــب وجــزى.

ــا تســتغل الوضــع السياســي واألمنــي الهــش فــي المناطــق المتأزمــة،  ونشــير إلــى أن هــذه الخالي

ــا بشــكل متناســق علــى إعــادة انتشــار التنظيــم وتمكيــن صفوفــه. وتعمــل هــذه الخالي

شكر وعزاء

ــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق  خالــص العــزاء لجميــع أســر الضحايــا والمتضرريــن الذيــن تمكنَّ

أســمائهم، وكل المســاواة ألهالــي المفقوديــن والمختفيــن قســريًا مــن أبنــاء الجزيــرة الســورية، وال 

ننســى أن نتوجــه بجزيــل الشــكر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن وذوي الضحايــا، الذيــن لــوال تعاونهــم 

لــم نكــن لنتمكــن مــن بنــاء بيانــات وافيــة وال مــن إصــدار هــذا التقريــر.
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