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تحذير من ارتكاب تنظيم الدولة مجازر انتقامية في دير الزور

يف  /30متوز2014 /م بدأت االشتباكات ما بني عشرية “الشعيطات” وتنظيم الدولة اإلسالمية ،ذلك بعد قيام التنظيم
باعتقال أفراد من أبناء بلدات الشعيطات (الكشكية ،أبو محام ،الغرانيج) يف ريف دير الزور الشرقي ،ما أدى إىل انتفاضة
حملية توسعت ضد التنظيم تدرجييًا ،وانضمت إليها عشائر أخرى مثل “الشويط” يف قرية (أبو حردوب) ،ليتمكن ثوار
العشائر من السيطرة إضافة إىل بلدات الشعيطات على كل من البلدات التالية( :أبو حردوب ،اجلرذي ،سويدان جزيرة،
العشارة ،حمكان) ،وعلى حقلي (التنك ،اجليدو) النفطيني ،ويف األيام السابقة استطاع تنظيم الدولة استرداد بعض هذه
املناطق وهي( :أبو حردوب ،سويدان ،اجلرذي) ،وقام بقطع الطرق ما بني مناطق سيطرهتم الرئيسة ،عرب القصف املدفعي
العنيف والعشوائي.
األمر األشد خطورة هو قيام التنظيم املتطرف بإصدار مهلة حتذيرية ملدة  24ساعة مطالبًا مجيع سكان البلدات اليت ثارت
عليه باخلروج منها ،واعتبار كل من يف داخل البلدات بعد هذه املهلة هدفًا عسكريًّا.
يُعبتر ريف دير الزور من املناطق اليت حافظت على عدم نزوح نسبة كبرية من سكاهنا مقارنة مبعظم املناطق السورية اليت عانت
من التشرد بسبب قصف وتدمري القوات احلكومية ألكثر من  850ألف مبىن خالل سنوات احلرب الثالثة ،ورغم وجود
عدد من الكتائب احمللية اليت بايعت التنظيم ،إال أن التنظيم استطاع السيطرة على دير الزور بداية متوز 2014م عرب وسائل
الترهيب والقمع واملذابح اجلماعية وتعليق الرؤوس يف املدن ،إضافة المتالكه منظومة تسليح ثقيلة ومتطورة مقارنة باملسلحني
احملليني ،الذين غادر اآلالف منهم حنو ريف دمشق ودرعا حلماية أهاليهم من قصف التنظيم ملناطقهم ،وهو لذلك أشبه بسلطة
احتالل ،قام بطرد أهايل املنطقة وإرهاهبم واستوطن يف منازهلم.
قامت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان خالل األيام السابقة مبراقبة دقيقة لتصرحيات التنظيم الرمسية وتصرحيات قياداته
وعناصره على مواقع التواصل االجتماعي ،وبناء على ذلك فإننا نتوقع أن التنظيم جيهز حلملة انتقامية واسعة وجذرية ضد هذه
املناطق ،حىت مينع حدوث أي مترد الحق على سلطته ،وقد وردتنا أنباء تتحدث عن وجود القائد العسكري للتنظيم يف سوريا
(عمر الشييشاين) على رأس القوة االقتحامية ضد االنتفاضة احمللية احملدودة اليت قامت يف ريف دير الزور.
تُحذر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حصول محالت انتقامية وجرائم حرب متمثلة يف جرمية القتل خارج نطاق
القانون ،وهتجري عشرات آالف السكان وذلك خالل الساعات واأليام القادمة.
إن مسؤولية محاية الشعب السوري من التطرف واإلرهاب تقع على عاتق جملس األمن الدويل املنوط به حفظ األمن والسلم
الدوليني ،وبناء على ذلك فهو يُعترب املعين األول هبذا النداء ،كما أن على اجملتمع الدويل إجياد حلول أخرى إلنقاذ الشعب
السوري من شالل الدم والتشريد يف حال بقاء جملس األمن مشلوالً لسنوات عدة أخرى.
ال بد من وضع مجيع قادة التنظيم على قائمة اإلرهاب جنبًا إىل جنب مع قادة النظام السوري ومالحقتهم ،واألهم من ذلك
هو نشر تلك القائمة كي تتحمل الدول واألشخاص الداعمني لتنظيم الدولة وللنظام السوري مسؤولياهتم القانونية ،كما أنه
ال بد من جتفيف منابع التنظيم املادية والعسكرية بأسرع وقت ممكن.
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