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مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا منظمــة ســوريّة مســتقلة، غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، تــم تأســيس المركــز فــي نيســان مــن 
العــام 2011 علــى يــد الناشــطة والمحاميــة الســورية البــارزة رزان زيتونــة ومجموعــة مــن النشــطاء الســوريين. يقــوم المركــز برصــد 
وتوثيــق خروقــات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ويســاهم بمــوزاة ذلــك إلــى تعزيــز ونشــر ثقافــة ومفاهيــم حقــوق اإلنســان فــي ســوريا.
يقــود المركــز عــدد مــن النشــطاء مــن داخــل ســوريا وخارجهــا، يقــارب عددهــم ثالثيــن ناشــطاً وناشــطة معظمهــم متواجــدون علــى 
ــع أطــراف  ــاكات مــن جمي ــق االنته ــث يقومــون برصــد وتوثي ــة. حي ــدات ســورية مختلف ــي محافظــات ومــدن وبل ــراب الســوري ف الت

ــن فــي ســوريا. ــن والمخطوفي ــن والمفقودي ــا والمعتقلي ــل أســماء الضحاي ــزاع مــن مث الن
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ــة  ــكة ومدين ــي محافظــة الحس ــه ف ــي رأس العين/ســري كاني ــي مدينت ــام 2013 ف ــن الع ــوز م ــداث منتصــف تم ــّكلت أح ش
تــل أبيــض فــي محافظــة الرقــة بدايــة الشــرخ الحقيقــي ضمــن النســيج االجتماعــي التــي شــهدته تلــك المحافظيتــن عمومــاً 
ــاح  ــة الشــعب YPG الجن ــوات حماي ــن ق ــة  بي ــث دارت اشــتباكات عنيف ــى وجــه الخصــوص، حي ــل أبيــض1 عل ــة ت ومدين
العســكري لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي PYD ولــواء جبهــة األكــراد مــن جهــة وعناصــر مــن تنظيــم جبهــة النصــرة 
ــة  ــب المنضوي ــن الكتائ ــدد م ــم داعــش- وع ــم تنظي ــروف أيضــاً باس ــام -المع ــراق والش ــي الع ــة اإلســالمية ف ــم الدول وتنظي
تحــت لــواء الجيــش الســوري الحــر آنــذاك وحركــة أحــرار الشــام اإلســالمية والتــي كانــت تعــرف فــي ذلــك الوقــت باســم 
"حاشــا"  مــن جهــة أخــرى، حيــث رافقــت تلــك األحــداث سلســلة مــن االنتهــاكات قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات بتوثيقهــا 
فــي أحــد  تقاريــره2 التــي أصدرهــا فــي تمــوز مــن العــام 2013 ، ســواء المتعلقــة بحــاالت نــزوح و/أو تهجيــر بحــق آالف 
المواطنيــن الكــرد الســوريين وبعــض العائــالت العربيــة والتركمانيــة ممــن تــّم اتهامــه مــن قبــل الكتائــب المعارضــة التــي 
ــة  ــداً فــي تــل أبيــض المدين ــذاك بالتعامــل مــع حــزب االتحــاد الديمقراطــي PYD، وتحدي ــة آن كانــت مســيطرة علــى المدين
ــا عشــرات   ــل وقته ــث تدّخ ــوت، حي ــال نهــب وســرقة لعشــرات  البي ــع أعم ــة م ــال( مترافق ــى ســيبل المث ــل عل )حــارة اللي
المواطنيــن العــرب وقامــوا بحمايــة عــدد مــن المنــازل وحمايــة العشــرات مــن المواطنيــن الكــرد والمســاعدة علــى الخــروج 

ــن                        للبعــض اآلخــر. اآلم

ــة  ــم الدول ــد ســيطرة تنظي ــر خاّصــة بع ــأّن األمــور تأزمــت بشــكل أكب ــة ف ــي وســكان المنطق ــان وأهال وبحســب شــهود العي
ــع الفصائــل المســلحة  ــى كامــل محافظــة الرقــة وألكثــر مــن ســنة وعــدّة أشــهر بعــد أن طــرد جمي اإلســالمية/ داعــش  عل
األخــرى وبســط ســيطرته علــى كّل المنطقــة. وقــد قــال بعــض ســكان مدينــة تــل أبيــض مــن الكــرد وبعــض القــرى المحيطــة 
لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أنّهــم تفاجــأوا الحقــاً بيبــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية /داعــش لممتلكاتهــم إلــى مواطنيــن 
آخريــن مــن العــرب تحــت حجــج واهيــة. واســتمر هــذا االحتقــان حتــى شــهر حزيــران 2015 حيــن بــدأت عمليــات نــزوح 
آالف المواطنيــن مــن قــرى ومناطــق محيطــة بمدينــة تــل أبيــض الســورية فيمــا ســّميت الحقــاً بأحــداث مدينــة تــل أبيــض 

وهــي محــور هــذا التقريــر.

ــن  ــع الجئي ــاكات م ــق االنته ــز توثي ــا مرك ــرة أجراه ــة مباش ــن 24 مقابل ــر م ــى أكث ــه عل ــي منهجيت ــر ف ــذا التقري ــد ه أعتم
ســوريين توجــدوا فــي مدينــة )آقجــة قلعــة( التركيــة )واليــة شــانلي أورفــة( حيــث كانــوا قــد نزحــوا مــن مــدن وبلــدات وقــرى 
مختلفــة فــي منطقــة تــل أبيــض ســواء مــن ريفهــا الشــرقي أو الغربــي أو الجنوبــي الغربــي أو مــن تــل أبيــض المدينــة نفســها 
وقــد جــرت اللقــاءات فــي مخيمــات اللجــوء وأماكــن ســكنهم وبعــض المشــافي والنقــاط الطبيــة وعنــد المعبــر الحــدودي )معبــر 
تــل أبيــض3(. وفــي مدينــة  آقجــة قلعــة تــم اللقــاء بأكثــر مــن )15( ناشــطاً ومهتمــاً بالشــأن العــام كانــوا قــد قابلــوا العشــرات 
مــن الســوريين الــذي نزحــوا إلــى تركيــا عقــب أحــداث مدينــة تــل أبيــض، وقــد زودوا مركــز توثيــق االنتهــاكات بمعلومــات 
تفصيليــة عــن وضــع الالجئيــن والســاعات األولــى للنــزوح الجماعــي ومــا روي لهــم عقــب ذلــك مــن أســباب للنــزوح. وتــم 
االعتمــاد علــى عــدّة شــهادات أخــرى لنشــطاء تواجــدوا فــي مدينــة أورفــة التركيــة وكانــوا أيضــاً علــى تواصــل مباشــر مــع 
العديــد مــن النازحيــن اآلخريــن بحكــم طبيعــة عمــل النشــطاء فــي المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية. كمــا اعتمــد هــذا التقريــر 
علــى عشــرات المصــادر العامــة والتقاريــر اإلعالميــة ومقاطــع الفيديــو والصــور وسيشــار إليهــا عنــد االستشــهاد بهــا حيــث 
تــّم االعتمــاد عليهــا مــن بــاب إضفــاء صــورة عامــة عــن األحــداث المؤلمــة التــي شــهدتها المنطقــة بعــد التحقــق مــن صحتهــا 
وعــدم احتوائهــا علــى مصطلحــات تحــّرض علــى العنــف والكراهيــة وحياديتهــا تجــاه مــا حــدث ولكــن ظــّل االعتمــاد علــى 

المقابــالت المباشــرة كمصــدر رئيســي لهــذا التقريــر وشــّكلت تــل الشــهادات العمــود الفقــري لهــذا التقريــر. 

1- ســوف يعتمــد التقريــر تســمية تــل أبيــض كداللــة علــى منطقــة تــل أبيــض مــع ريفهــا، فــي حيــن ســوف يتــم اســتخدام مصطلــح )تــل أبيــض المدينــة( للداللــة علــى  مدينــة تــل أبيــض 
الواقعــة علــى الحــدود الســورية التركيــة المقابلــة لمدينــة )أقجــة قلعــة( فــي واليــة شــانلي أورفــا التركيــة حيــث يربــط بيــن المدينتيــن معبــر حــدودي كان مغلقــاً مــن قبــل وحــدات حمايــة 

ــى تاريــخ 15-7-2015. ــة حت الشــعب الكردي
http://www.vdc-sy. 2- مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا )2013(. تقريــر حــول األحــداث األخيــرة التــي شــهدتها مدينــة تــل أبيــض – محافظــة الرقــة، لإلطــالع علــى التقريــر

info/pdf/reports/talabyad-arabic.pdf
3- يسّمى هذا المعبر من الجانب السوري )معبر تل أبيض الحدودي( ومن الجانب التركي )معبر آقجة قلعة( الحدودي. 
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واجه فريق البحث عدّة تحديات حقيقية أثناء إعداد هذا التقرير كان أهّمها:
وجــود حــذر شــديد عنــد شــهود العيــان وخــوف حقيقــي مــن جميــع أطــراف النــزاع والخــوف مــن عمليــات انتقاميــة قــد . 1

تطالهــم فــي المســتقبل حيــث رفــض عــدد  مــن الشــهود إجــراء مقابــالت عــن طريــق الفيديــو وفضلـّـوا اســتخدام أســماء 
مســتعارة حيــن تــم إجــراء اللقــاء معهــم.

إنشــغال معظــم الالجئيــن بتأميــن ســبل حياتهــم اليوميــة أدى إلــى عــدم الرغبــة بشــكل كبيــر عــن الحديــث عّمــا جــرى . 2
معهــم خاصــة بعــد اضطــرار اآلالف منهــم علــى افتــراش الحدائــق واألماكــن العامــة بســبب انعــدام مــكان يأويهــم.

تواجــدت فــي المــدن المذكــورة مجموعــات مــن النشــطاء )اتســمت بشــيء مــن التنســيق فيمــا بينهــا( حالــت دون الوصــول . 3
إلــى الالجئيــن نفســهم بســبب مــا وصفــوه ب "الخــوف" الشــديد علــى حياتهــم وقامــوا بإعطــاء المركــز معلومــات عديــدة 

مغلوطــة تتوافــق مــع حالــة التحريــض التــي رافقــت أحــداث تــل أبيــض.
ــاكات . 4 ــق االنته ــز توثي ــا حــدا بمرك ــام 2015 مم ــن الع ــران م ــذ منتصــف حزي ــدأت من ــي ب ــف األحــداث الت عــدم توق

ــد  ــت بع ــر حدث ــات تهجي ــاكات وعلمي ــر مفصــل آخــر عــن انته ــه بتقري ــى أّن يتبع ــر الموجــز عل ــذا التقري بإصــدار ه
ــى. ــداث األول األح

ثالثاً: التحدّيات والصعوبات:

02

مخيم "حديقة المعبر". صورة خاّصة بمركز توثيق االنتهاكات في سوريا.



تقرير خاص حول األحداث المؤخرة 
التي شهدتها محافظة الرقة

03

ــي مصطلحــات  ــى تبنّ ــذ تأسيســه عل ــي يتبناهــا من ــر الت يحــاول مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا وتماشــياً مــع المعايي
حقوقيــة وقانونيــة تتســم بقــدر عالــي مــن المهنيــة والحياديــة قــدر اإلمــكان بغــرض توثيــق مــا جــرى توثيقــاً دقيقــاً دون ضغــط 

أو تأثيــر مــن أي جهــة، وســوف يتــم اعتمــاد مصطلحــات غايتهــا األولــى تســليط الضــوء علــى مــا جــرى بشــكل دقيــق .

 أّما بالنسبة ألسماء أطراف النزاع التي سوف يرد ذكرها في هذا التقرير فهي:
تنظيم الدولة اإلسالمية، ويُعرف أيضاً بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ويُعرف أيضاً باسم "داعش". 1
كتائب أحرار الشام اإلسالمية وكانت تُعرف باسم "حاشا" خاصة في بدايات سيطرتها على محافظة الرقة.. 2
الجيش السوري الحر.. 3
4 . .PYD "حزب االتحاد الديمقراطي "الكردي
اإلدارة الذاتيــة الديمقراطيــة "الكرديــة" )أُعلــن عنهــا فــي كانــون الثانــي 2014 بمبــادرة مــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي . 5

ــة  ــا عشــيرة شــّمر العربي ــن منه ــي وعفري ــن العرب/كوبان ــرة وعي ــي مناطــق الجزي ــات أخــرى ف ومشــاركة مــن فعالي
ومكونــات آشــورية وســريانية وهــي تتألــف مــن ثــالث كانتونــات وهــي )الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن(.

قوات حماية الشعب YPG )وهي قوات عسكرية تتبع مباشرة لحزب االتحاد الديمقراطي(.. 6
قوات حماية المرأة YPJ )قوات عسكرية نسائية وتتبع أيضاً للحزب المذكور(.. 7
لواء ثوار الرقة، أحد األلوية التابعة للجيش السوري الحر SFA ويرأسه أبو عيسى.. 8
جيش الصناديد )عناصر عسكرية تابعة لعشيرة شّمر العربية التي يرأسها الشيخ دهام الهادي الجربا(.. 9

قوات الحكومة السورية والجيش النظامي السوري.. 10
غرفــة عمليــات بــركان الفــرات وتتألــف مــن فصائــل مــن الجيــش الحــر وقــوات وحــدات حمايــة الشــعب ويعتبــر شــرفان . 11

درويــش الناطــق الرســمي باســم هــذه الغرفــة.
قــوات األســايش والمعروفــة أيضــاً باســم أســايش روج آفــا) وهــو بمثابــة جهــاز أمنــي- شــرطة( يتبــع مباشــرة لقيــادة . 12

اإلدارة الذاتيــة وهــي ال تشــارك فــي العمليــات العســكرية إال مــا نــدر وحســب الحاجــة والحادثــة.
المجلس العسكري السرياني.. 13
قــوات الســوتور وهــي قــوات مســيحية )هنالــك شــق يقاتــل إلــى جانــب القــوات الحكوميــة وقســم آخــر يحــارب إلــى جانــب . 14

وحــدات حماية الشــعب(.
لــواء التحريــر )بقيــادة عبــد الكريــم عبيــد، أبــو محمــد كفرزيتــا(، أعلــن عــن إنشــائه فــي أوائــل أيلول/ســبتمبر 2014 . 15

فــي مدينــة رأس العين/ســري كانيــه وهــو يتبــع لعيئــة أركان الجيــش الســوري الحــر.
لواء أمناء الرقة ويحمل شعار )أبنائها حماتها( ويتكون من العديد من المقاتلين من أبناء محافظة الرقة.. 16
ــّر . 17 ــوري الح ــش الس ــل الجي ــدى فصائ ــة، إح ــر الحّري ــة فج ــة أللوي ــب التابع ــد الكتائ ــي أح ــمال وه ــمس الش ــة ش كتيب

والمنضويــة تحــت غرفــة عمليــات بــركان الفــرات، ويتــرأس الكتيبــة أحــد القــادة العســكريين واســمه محمــد مصطفــى 
ــو عــادل". "أب

رابعاً: المصطلحات:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxW9cNKaHOk&feature=youtu.be
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يغطــي هــذا التقريــر الموجــز  أحــداث مدينــة تــل أبيــض الســورية خــالل الفتــرة الزمنيــة الواقعــة مــا بيــن منتصــف شــهر 
ــب  ــزوح عق ــر مــن حــاالت الن ــي شــهدت القســم األكب ــرة الت ــك الشــهر أي الفت ــة ذل ــى نهاي ــام 2015 حت ــران مــن الع حزي
العمليــات العســكرية وخســارة تنظيــم الدولــة اإلســالمية لمســاحات شاســعة مــن المناطــق التــي كان يســطر عليهــا وبلغت آالف 
الكيلومتــرات المربعــة ومئــات القــرى، وقــد ذكــرت )آفــاد(4 وهــي إحــدى الهيئــات المعنيــة بــإدارة الكــوارث والطــوارئ5 فــي 
ــا حتــى تاريــخ )2015-6-19( أي خــالل خمســة عشــر  ــا أن أكثــر مــن 23 ألــف مواطــن ســوري لجــأوا إلــى تركي تركي
يومــاً فقــط، كان آخرهــا دفعــة مؤلفــة مــن )1500( مواطــن هربــوا إلــى تركيــا، إالّ أن آالف الالجئين/الهاربيــن اآلخريــن 
هربــوا إلــى تركيــا بعــد هــذا التاريــخ، خاّصــة بُعيــد اشــتداد ضــراوة المعــارك واتســاع رقعتهــا، وقــد ذكــر العديــد مــن النشــطاء 
الذيــن يعلمــون مــع منظمــات إغاثيــة مختلفــة أّن أرقــام الالجئيــن تجــاوزت عتبــة )30( ألــف فــي منتصــف شــهر تمــوز مــن 
ــن  ــبة 90 % م ــم أن نس ــران 2015 ( بحك ــة حزي ــى نهاي ــورة ) حت ــرة المذك ــر الفت ــام 2015. وســوف يغطــي التقري الع
عمليــات النــزوح وقعــت فــي هــذه الفتــرة  وينظــر فــي األحــداث التــي وقعــت بعــد هــذا التاريــخ )شــهر تمــوز 2015( إلــى 
تقريــر مفّصــل آخــر خاصــة بعــد ورود معلومــات إلــى المركــز عــن حــاالت تهجيــر للعــرب المقيميــن فــي الريــف الغربــي 
لتــل أبيــض والريــف الغربــي الجنوبــي ولــم يســتطع المركــز حتــى  اآلن التحقــق منهــا وفــق منهجيتــه المعتمــدة فــي جميــع 

تقاريــره.

وكانــت إحــدى المبــادرات الســورية المحلّيــة وهــي مبــادرة )الرابطــة الســورية لحقــوق الالجئيــن( قــد زودت فريــق العمــل 
بتقريــر صــدر عــن لجنــة تحقيــق خاّصــة بالرابطــة أنشــأوها عقــب تلــك األحــداث وتحدثــت اللجنــة عــن انتهــاكات بالجملــة 
قامــت بهــا القــوات العســكرية التــي شــاركت فــي تلــك العمليــات )اقتصــر التقريــر علــى تســميتها بوحــدات حمايــة الشــعب 
ــت  ــل تّم ــة الشــعب وحدهــا ب ــى وحــدات حماي ــم تقتصــر عل ــي جــرت فــي محافظــة الحســكة ل ــات الت YPG( إالّ أّن العلمي
ــر  ــر بأوام ــي تأتم ــل العســكرية الت ــي )إحــدى الفصائ ــاع الوطن ــش الدف ــة الســورية وجي ــوات الحكوم ــاركة مباشــرة لق بمش
الحكومــة الســورية( وجيــش المقنعيــن )قــوات تتبــع لزعيــم أحــد العشــائر العربيــة واســمه محمــد الفــارس( باإلضافــة إلــى 
قــوات الســوتور بشــقيها الموالــي والمعــارض، وقــد أورد تقريــر اللجنــة عشــرات الحــاالت العتقــال المدنييــن مــن قــرى تــل 
بــراك وتــل حميــس وتــل تمــر، وتحــدّث عــن تدميــر ونهــب لعشــرات المنــازل العربيــة. وقــد حــاول المركــز التواصــل مــع 
شــهود عيــان تواجــدوا اثنــاء وقــوع تــل األحــداث فلــم يســتطع الوصــول إالّ إلــى شــاهد واحــد مــن قريــة األغيبــش6 التابعــة 
لمنطقــة تــل تمــر، وأدلــى بشــهادته عقــب أحــداٍث وقعــت فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013 فــي تــل المنطقــة منهــا 
تدميــر العديــد مــن المنــازل، مــن بينهــا منــزل محمــد علــي الملحــم ومنــزل جمعــة صالــح الدحــام وخلــف الجســاوي، كمــا 
تحــدث الشــاهد عــن حــرق بيــوت أخــرى علــى يــد وحــدات حمايــة الشــعب وعمليــات قتــل وحــاالت إعــدام بحــق مــا ال يقــل 

عــن ســبع أشــخاص )أحدهــم كان مقاتــالً( منهــم المواطــن فرحــان الحســن الجاســم الــواوي )مــن عشــيرة البوحمــدان(.

خامساً: المقدمة:

http://www.aa.com.tr/en/u/540263--more- 4- وكالــة األناضــول نقــالً عــن )آفــاد( 2015، أكثــر مــن 23 ألــف مواطــن ســوري يدخولــن إلــى تركيــا خــالل أســبوعين
than-23-000-syrians-enter-turkey-in-past-2-weeks

5- للمزيد عن األستجابة التركية للكارثة يرجى زيارة موقع هيئة آفاد على الرابط التالي: 
https://www.afad.gov.tr/en/index.aspx

6- ســوف يتــم ســرد الشــهادة كاملــة فــي تقريــر آخــر ســوف يخصــص فقــط ألحــداث محافظــة الحســكة بعــد الحصــول علــى شــهادات عديــدة أخــرى وخاصــة مــن   نازحيــن ومواطنيــن 
فــي تــل المناطــق. 
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https://www.afad.gov.tr/en/Index.aspx
http://www.france24.com/ar/20150619-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.aa.com.tr/en/u/540263--more-than-23-000-syrians-enter-turkey-in-past-2-weeks
http://www.aa.com.tr/en/u/540263--more-than-23-000-syrians-enter-turkey-in-past-2-weeks
http://www.aa.com.tr/en/u/540263--more-than-23-000-syrians-enter-turkey-in-past-2-weeks
https://www.afad.gov.tr/en/Index.aspx
https://www.afad.gov.tr/en/Index.aspx
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ــار  ــهيد روب ــة الش ــم "حمل ــّميت باس ــد س ــران 2015 وق ــهر حزي ــات ش ــي بداي ــرقي ف ــض الش ــل أبي ــف ت ــارك ري ــدأت مع ب
قامشــلو"، وقــد اســتمرت تلــك المعــارك حتــى منتصــف شــهر حزيــران 2015 لحيــن تمكــن وحــدات حمايــة الشــعب والقــوى 
المقاتلــة معهــا مــن الســيطرة الكاملــة علــى كّل الريــف الشــرقي لمدينــة تــل أبيــض وتــل أبيــض المدينــة نفســها حيــث تزامنــت 
الحملــة أيضــاً مــع قصــف كثيــف ومرّكــز مــن قبــل قــوات التحالــف علــى مئــات األهــداف والمقــرات التابعــة لتنظيــم الدولــة 
اإلســالمية/داعش بينمــا كانــت القــوات البريــة تتقــدم باتجــاه المدينــة )وقــد جــاؤوا مــن مدينــة راس العين/ســري كانيــه(، وكانــت 
القــوات العســكرية )المؤلفــة مــن وحــدات حمايــة الشــعب والقــوات المســاندة لهــا( والتــي قامــت بالحملــة مختلفــة عــن القــوات 
ــم اســتبدالها بتشــكيالت  ــد ت العســكرية التــي نفــذت جميــع عمليــات محافظــة الحســكة وتــل تمــر وتــل حميــس وتــل بــراك فق
جديــدة كان بعضهــا تابعــاً للجيــش الســوري الحــّر والتــي تتميــز بــأّن معظــم مقاتيلهــا مــن أبنــاء المنطقــة، وكانــت الكتائــب التــي 

شــاركت وجــاءت مــن الشــرق7 هــي:    

غرفــة عمليــات بــركان الفــرات وتقودهــا وحــدات حمايــة الشــعب المكونــة مــن عــدّة كتائــب وفصائــل أخــرى منهــا وحــدات . 1
حمايــة المــرأة وكتيبــة شــمس الشــمال ويعتبــر شــرفان درويــش الناطــق باســم هــذه الغرفــة، وســّميت هــذه القــوات أيضــاً 

بالقــوات المشــتركة فــي مواضــع أخــرى.         
لواء ثوار الرقة )أبو عيسى( من الجيش السوري الحر.. 2
لواء التحرير )أبو دمحم كفر زيتا( من الجيش السوري الحر.. 3

ولــم تشــهد تــل القــوات أي مقاومــة تذكــر علــى اإلطــالق فقــد انطلقــت مــن قريــة مبروكــة )القريبــة مــن رأس العيــن ومــروراً 
بقريــة نصــف تــل8 وصــوالً إلــى ناحيــة ســلوك الواقــة فــي الجنــوب الشــرقي لمدينــة تــل أبيــض والجنــوب الغربــي لمدينــة رأس 
ــة اإلســالمية، وســلوك معروفــة باســم مركــز  ــم الدول ــه، والتــي كانــت تعتبــر أحــد المعاقــل الرئيســية لتنظي العين/ســري كاني
اإلعدامــات والتــي يقــع فــي جنوبهــا مــا تســّمى بحفــرة المــوت وتعــرف الحفــرة محليــاً باســم "حفــرة الهوتــة" وهــو المــكان الــذي 

رمــى فيــه تنظيــم الدوليــة اإلســالمية مئــات الجثــث ألنــاس تــّم إعدامهــم(. 

وقــد قــال أحــد الصحفييــن المرافقيــن لتلــك القــوات واســمه أكــرم أّن المنطقــة كان قــد تــّم تفخيخهــا بعشــرات األلغــام التــي كانــت 
موصولــة ببعضهــا البعــض بواســطة خيــوط رفيعــة تشــبه خيــوط ســنارات صيــد الســمك التــي كان مــن الصعــب جــداً الكشــف 

عنهــا مــن أجــل تفاديهــا، وقــد قــام التنظيــم أيضــاً بتفجيــر أحــد الجســور قبــل المغــادرة.

وقــد ســاعد انســحاب عناصــر التنظيــم مــن تــل أبيــض المدينــة إلــى تخفيــف درجــة الدمــار فــي المدينــة التــي وصلــت جميــع 
القــوات إليهــا فــي منتصــف شــهر حزيــران وبســطت ســيطرتها عليهــا بشــكل كامــل وعلــى الفــور عــادت عشــرات العائــالت 
الكرديــة إلــى المدينــة )نــزوح عكســي( ممكــن كان قــدّ تــّم تهجيرهــم خــالل العــام 2013 فــي األحــداث المشــهورة التــي شــهدتها 
المدينــة ولكــن فــي المقابــل خــرج أكثــر مــن ثالثــة آالف مواطــن ســوري عربــي باتجــاه الحــدود التركيــة خوفــاً مــن علميــات 

انتقاميــة محتملــة.

سادساً: معارك ريف مدينة تل أبيض الشرقي )حملة النزوح األولى(:

7- قــال أحــد الشــهود أن قــوات مــن الســوتورو قــد شــاركت ببعــض العمليــات العســكرية وخاصــة فــي ريــف رأس العين/ســري كانيــه الغربــي وســاعدت وحــدات حمايــة الشــعب علــى نهــب 
وســرقة بعــض المدنييــن ممــن تــّم اتهامــه بانضمامــه لتنظيــم الدولــة اإلســالمية. 

8- وتقع على الحدود السورية التركية وكانت تعتبر واحدة من أهم معاقل وتمركز قوات تنظيم الدولة اإلسالمية
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قــال أحــد شــهود العيــان لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا وقــد تــم اللقــاء بــه فــي أحــد المراكــز الخدميــة فــي ميدنــة 
آقجــة قلعــة التركيــة ويعمــل كمهنــدس طلــب اختيــار اســم دمحم علــي، وقــد نــزح مــن الريــف الشــرقي لتــل أبيــض، وتحفــّظ 

علــى اســم القريــة خوفــاً مــن انتقــام جميــع األطــراف، قــال لمركزنــا:
 

"بلــغ عــدد النازحيــن جميعــاً مــا بيــن 28 إلــى 30 ألــف مواطــن ســوري، كانــت نســبتهم الســاحقة مــن تــل أبيــض المدينــة 
وريفهــا ومنطقــة ســلوك وريفهــا، علمــا أن منطقــة تــل أبيــض مقســمة إلــى ثــالث أقســام وهــي: منطقــة تــل أبيــض المدينــة 
ــغ عــدد ســكان هــذه  ــن عيســى، وكان يبل ــة عي ــا ومنطق ــرى المحيطــة به ــة ســلوك والق ــرى ومنطق ــا مــن ق ــط به ــا يحي وم
المناطــق الثــالث حوالــي 200 الــف مواطــن ســوري، كان النــزوح األكبــر مــن منطقــة ســلوك وريفهــا، وكان هنالــك نــزوح 
كبيــر أيضــاً باتجــاه الرقــة المدينــة، وخاّصــة مــن المواطنيــن  ذوي االمكانيــات المحــدودة، وكانــت نــزوح النســبة الســاحقة  
مــن المواطنيــن بســبب االشــتباكات وقصــف طيــران التحالــف الدولــي، ولكــن ســمعنا بحــاالت تهجيــر للعــرب مــن بعــض 
القــرى عــن طريــق وســائل التواصــل اإلجتماعــي واالنترنــت، منهــا قريــة حّمــام التركمــان وقريــة الزيبقيــة ولكــن تبيــن لنــا 
الحقــاً أن معظــم الســكان  كان قــد غــادر قبــل وصــول المعــارك إليهــم، وبعــض القــرى األخــرى ممــن كانــت نســبة انتســاب 
أبنائهــا لتنظيــم داعــش كبيــرةً جــداً، وهنالــك موضــوع مهــم يجــب اإلشــارة إليــه وهــو أّن العشــرات مــن صفحــات الفيســبوك  
واالنترنيــت التابعــة ألنــاس قريبيــن مــن وحــدات حمايــة الشــعب ypg نشــرت تهديــدات وشــتائم ضــد أبنــاء قــرى معينــة مــن 
العــرب وأســماء لمطلوبيــن مفترضيــن تحــت حجــة التعامــل مــع تنظيــم داعــش  ممــا حــدا بــاآلالف بالخــوف مــن االنتقــام 
ــون  ــم يقوم ــن التنظي ــيم، وأيضــاً كان عناصــر م ــي الهش ــار ف ــل الن ــكالم مث ــذا ال ــد انتشــار ه ــروب بع ــم واله ــرك قراه وت
بتحريــض  أهالــي القــرى المدنييــن علــى القتــال بحجــة أن األكــراد قادمــون ويجــب الذهــاب إلــى الجهــاد ومقارعــة الكفــار 
كــي ال يقومــوا باغتصــاب نســائكم فيمــا بعــد. وبعــد ســيطرة القــوات الكرديــة علــى قريــة حّمــام التركمــان عــاد الكثيــر مــن 
األهالــي ولكــن بعــد ذلــك حــدث أن انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي القريــة نفســها )حمــام التركمــان( وعلــى إثــر ذلــك طلبــت 
القــوات الكرديــة مــن األهالــي إخــالء القريــة وأعطهــم مهلــة لعــدّة ســاعات وذلــك فــي نهايــة شــهر حزيــران وعنــد وصولهــم 

فتحــت القــوات التركيــة لهــم الطريــق وأســتقبلوهم مــرة أخــرى فــي تركيــا".

وقــال شــاهد آخــر مــن قريــة حمــام التركمــان طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه خوفــاً مــن االنتقــام، حيــث تــم لقــاؤه  علــى معبــر 
مدينــة آقجــة قلعــة التركيــة أثنــاء محاوالتــه العــودة إلــى ســوريا:

"عمــري 35 عامــاً وأعمــل كســائق، كنــت متواجــدا  فــي القريــة أثنــاء األحــداث األخيــرة ونزحــت إلــى تركيــا مــع آالف 
النــاس اآلخريــن بســبب االشــتباكات التــي دارت بيــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية والقــوات الكرديــة، وقــد خرجــت مــن قريتــي 

الواقعــة جنــوب ســلوك قبــل وصــول القــوات الكرديــة".

قالــت إحــدى الســيدات التــي كانــت متواجــدة فــي أحــد  المراكــز الطبيــة فــي مدينــة آقجــة قلعــة التركيــة وهــي متزوجــة ولديهــا 
طفــان  اختــارت اســم أم أحمــد وكانــت قــد نزحــت مــن تــل أبيــض المدينــة:

"خرجنــا مــن مدينتــا بعــد أن جــاء األكــراد وأخــذوا مدينتنــا وكان طيــران التحالــف أيضــاً يقــوم بعمليــات عســكرية ويقصــف 
بالقــرب مــن المدينــة، وانســحبت قــوات تنظيــم الدولــة بــدون قتــال إلــى خــارج المدينــة، وســبّب ذلــك لنــا خوفــاً شــديداً أدّى 
إلــى نزوحنــا حيــث خرجنــا مــع آالف المدنييــن كأننــا فــي يــوم المحشــر، وقــد توفــي عــدّة أطفــال أثنــاء عمليــة النــزوح هــذه، 
وكان برفقتنــا نازحــون مــن منطقــة الســّكرية وقريــة األحمديــة وقريــة الحّريــة ومنطقــة عيــن عــروس وقريــة الثــورة ومنطقــة 

العســل ومنطقــة الــدادات التــي يقطنهــا التركمــان" 
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قــال أحــد األطبــاء الــذي التقــى بهــم  مركــز توثيــق االنتهــاكات  ممــن نــزح مــع األهالــي ورفــض الكشــف عــن هويتــه أن 
قــوات تنظيــم الدولــة اإلســامية قامــت بتفكيــك جميــع معــدّات مشــفى تــل أبيــض بشــكل كامــل قبــل انســحابها وأخــذت جميــع 
ــا  ــاء جميعه ــدات الكهرب ــد األوكســجين ومول ــة تولي ــى غرف ــة إل ــات إضاف ــى  والعملي ــزة عــاج الكل ــا أجه ــزة و منه األجه

والحواضــن". وأضــاف:

"نشــرت العشــرات مــن صفحــات التابعــة ألشــخاص ومواطنيــن أكــراد تهديــدات وشــتائم وقوائــم أشــخاص مطلوبيــن مــن 
العــرب وبالمقابــل نشــرت صفحــات محســوبة علــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية تهديــدات مشــابهة ممــا أدى إلــى بــث الرعــب 

بيــن المدنييــن ويبــدو أنّــه كان مــن أهــم أســباب النــزوح."             

ــر ســيارات مفخخــة مــن  ــة اإلســالمية بحــوادث  حــوادث تفجي ــم الدول ــام تنظي ــزوح اآلالف ق ــه وبعــد ن ــب أنّ وأضــاف الطبي
آخرهــا كان بتاريــخ 2015-7-4 حيــث انفجــرت ســيارة مفخخــة  بعائلــة مؤلفــة مــن خمســة أشــخاص مــن منطقــة الســلوك 
كانــت قــد اتجهــت إلــى  منطقــة رأس العين/ســري كانيــه للبحــث عــن مشــفى البنهــا المريــض، وقــد أدى االنفجــار الــذي حــدث 
عنــد وصولهــم إلــى حاجز"المبــروكات" التابــع لوحــدات حمايــة الشــعب إلــى مقتــل )11( مدنــي وثــالث مقاتليــن مــن الوحــدات 
وكان مــن بيــن المدنييــن وهــم عائلــة واحــدة خالــد الســلّوم 45 عــام، مــع ابنتــه وعمرهــا 3 ســنوات وزوجته-وهــي ابنــة عّمــه- 

وحفيــده وعمــره ســنتان وعّمــه الــذي يبلــغ مــن العمــر 70 عامــاً واســمه خليــف الســلّوم. 

يقــول أبــو علــي وهــو رجــل ثاثينــي مــن أهالــي تــل أبيــض المدينــة، متــزوج ولديــه خمســة أطفــال، التقــى بــه مركــز توثيــق 
االنتهــاكات حيــن كان يحــاول العــودة باتجــاه ســوريا مــن مدينــة آقجــة قلعــة التركيــة حيــث كانــت وحــدات حمايــة الشــعب 
تمنــع دخــول األهالــي وكانــت قــد أغلقــت المعابــر الحدوديــة. وقــد أفادنــا الشــاهد أبــو علــي بالتالــي )مقســماً علــى مــا يقــول(:

"دفعنــا الخــوف الشــديد مــن األكــراد إلــى النــزوح حيــث أشــيع أن األكــراد القادميــن  ســيقومون بنفــس نــوع الممارســات  التــي 
قــام بهــا تنظيــم داعــش مــن قتــل وذبــح، ممــا دفــع النــاس للنــزوح باتجــاه الحــدود التركيــة، وكنـّـا متخوفيــن بشــكل كبيــر جــداً، 
وبعــد مجيئنــا إلــى هنــا وصلتنــا أخبــار عــن اعتقــال أشــخاص وجــدت أســمائهم ضمــن قوائــم األشــخاص القريبيــن مــن تنظيــم 

الدولــة اإلســالمية واختفــوا بعــد ذلــك".

أبــو حبيــب يبلــغ مــن العمــر 30 عــام وهــو متــزوج ولديــه ثاثــة أطفــال يعمــل كفــاح فــي المنطقــة الشــرقية مــن مدينــة تــل 
أبيــض، قــال فــي شــهادته بهــذا الخصــوص:

"خرجــت مــع المواطنيــن الذيــن نزحــوا فــي األيــام األولــى، حيــث كنــت أقيــم فــي منطقــة تــل أبيــض الشــرقي، وكانــت تحــت 
ســيطرة تنظيــم داعــش. وعندمــا اقتربــت القــوات الكرديــة نزحــُت مــع آالف النــاس اآلخريــن خوفــاً مــن االنتقــام والعمليــات 
العســكرية والضربــات الجويــة، وكان برفقتنــا مواطنــون آخــرون  مــن قــرى خربــة الــرز وحّمــام التركمــان والجــرن والحّريــة 
والحــاوي والعاصــي ومعظــم الريــف الشــرقي والقــرى المحاذيــة للحــدود التركيــة وصــوالً إلــى تخــوم مدينــة رأس العيــن فــي 
محافظــة الحســكة حيــث نــزح أكثــر مــن )%90( مــن الســكان خوفــاً مــن حــزب العمــال الكردســتاني وكان هــذا النــزوح هــو 
األكبــر حتــى قبــل وصــول تلــك القــوات، وخــاف الســكان مــن ردات فعــل القــوات القادمــة، وقــد أخبرنــا عــدد مــن ســكام ناحيــة 
الســلوك أّن أغلــب المنــازل تــّم تفخيخهــا مــن قبــل عناصــر التنظيــم وقــد انفجــر منــزالن  بأصحابهــم بعــد عمليــات التفخيــخ، 

وأثنــاء محاوالتنــا العــودة مــن معبــر كوباني/عيــن العــرب قامــت وحــدات الحمايــة بمنعنــا وإعادتنــا فقــط ألننــا عــرب !! ".
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فــي شــهادة ألحــد المواطنيــن المقيميــن فــي منطقــة ريــف تــل أبيــض الشــرقي أنجــزت عــن طريــق الهاتــف مــن مدينــة غــازي 
عنتــاب التركيــة حيــث قــال الشــاهد الــذي رفــض تمامــاً الكشــف عــن هويتــه ألســباب أمنيــة:

ــا فقــط عــن  ــة الشــعبية واألســايش مــع مواطنــي المنطقــة عقــب الســيطرة عليهــا ونتحــدث هن "اختلــف تعامــل قــوات الحماي
المنطقــة التــي أتواجــد فيهــا وهــي الريــف الشــرقي لمدينــة تــل أبيــض )القريبــة مــن ناحيــة ســلوك( التــي تــم تشــهد أي حــاالت 
تهجيــر ممنهجــة مــن قبــل تــل القــوات بــل كان الســكان متخوفيــن جــداً مــن انتقــام القــوات الكرديــة ربمــا بســبب مــا مارســته 
ــة تعامــل القــوات  ــك لعــدم درايتهــم بطريق ــة اإلســالمية بحــق المواطنيــن األكــراد الســوريين مســبقاً، وذل ــم الدول قــوات تنظي
الجديــدة معهــم حيــث دفــع ذلــك النســبة الســاحقة منهــم إلــى الهــروب باتجــاه الحــدود التركيــة الســورية وقــد تــّم إفــراغ عــدّة 
ــم داعــش  ولكــن ســرعان مــا عــاد  قــرى مــن ســكانها، مــع الحديــث عــن وجــود مقــرات وســيارات مفخخــة مــن قبــل تنظي
األهالــي بعــد عــدّة أيــام ولــكان بالمقابــل هنالــك أمــكان وقــرى أخــرى لــم يرجــع الســكان إلــى بيوتهــم وكل هــذا الحديــث يتعلــق 

بمنطقــة ســلوك ومــا حولهــا".  

قــال أحــد المواطنيــن األكــراد مــن ســكان مدينــة تــل أبيــض )أصلــه مــن مدينــة عيــن العرب/كوبانــي( عــن ســبب مجيئــه إلــى 
: تركيا

"أنــا باألصــل مــن مدينــة عيــن العــرب "كوبانــي" ولكنـّـي أقيــم منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة فــي مدينــة تــل أبيــض فــي محافظــة 
ــا  ــا هن ــاً لعمــل أفضــل ولكنن ــرة وطلب ــن خشــية الحــرب واإلشــتباكات الدائ ــة مــع الســكان اآلخري ــة، خرجــت مــن المدين الرق
نعيــش فــي هــذه الخيــم المهترئــة، لــم يطلــب أحــداً منـّـا المغــادرة ســواء مــن جهــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية أو مــن جهــة قــوات 

 ".ypg ال

اختلفــت اآلراء حــول طبيعــة القــوات الــي خرجــت مــن مدينــة عيــن العرب/كوبانــي واتجهــت باتجــاه الريــف الغربــي والجنــوب 
الغربــي لتــل أبيــض، حيــث كانــت تضــم وحــدات حمايــة الشــعب ypg ولــواء ثــوار الرقــة ولــواء التحريــر بقيــادة عبــد الكريــم 
عبيد/أبــو دمحم كفرزيتــا، أو مــا ســّمي الحقــاً باســم القــوات المشــتركة أو غرفــة عمليــات بــركان الفــرات، فهنالــك مــن قــال أّن 
تلــك القــوات كانــت فقــط تتبــع لغرفــة عمليــات الفــرات وهــي مختلفــة عــن القــوات التــي جــاءت مــن الشــرق- إالّ أّن العديــد 
مــن الصحفييــن الذيــن رافقــو تلــك القــوات قالــوا أن جميعهــا كانــت تابعــة لغرفــة عمليــات بــركان الفــرات لكــّن القــوات التــي 
جــاءت مــن الشــرق ســّميت باســم أحــد مقاتلــي وحــدات حمايــة الشــعب الــذي كان قــد قضــى قبــل عــدّة أيــام فــي تفجيــر لغــم 
فأصبــح اســمها "حملــة الشــهيد روبــار قامشــلو" - والتــي التفّــت )أي الحملــة التــي جــاءت مــن الغــرب( علــى عناصــر تنظيــم 
داعــش  فــي الريــف الغربــي والجنوبــي والتقــت فيمــا بعــد مــع القــوات القادمــة مــن الشــرق فــي منطقــة تســّمى خربــة الــرز قبــل 
التوّجــه إلــى تــل أبيــض المدينــة ومــن ثــم إلــى منطقــة عيــن عيســى، وبــه تكــون القــوات العســكرية ســواء التــي جــاءت مــن 
الشــرق أـــو مــن الغــرب قــد بســطت ســيطرتها علــى جميــع مناطــق تــل أبيــض وأريافهــا وصــوالً إلــى تخــوم مدينــة جرابلــس 

الخاضعــة لســيطرة داعــش.

قــال الطبيــب والناشــط علــي ديــاب لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا عقــب زيــارة ميدانيــة قــام بهــا بتاريــخ -22-6
2015 إلــى مدينــة تــل أبيــض انطاقــاً مــن مدينــة عيــن العرب/كوبانــي أنّــه مــّر بالعديــد مــن القــرى خــال زيارتــه ومنهــا 
قريــة جــرن الصالــح وجــرن البوعســاف والفــارس والبدريــة، وقابــل العشــرات مــن المواطنيــن مــن ســكان تلــك القــرى، 

وأفــاد بالتالــي:

سابعاً: معارك الريف الغربي والجنوبي لمدينة تل أبيض:
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"بعــد مكوثنــا ليلــة فــي مدينــة تــل أبيــض توجهنــا إلــى المنطقــة الواقعــة مــا بيــن عيــن العرب/كوبانــي ومدينــة جرابلــس وكانــت 
تلــك المنطقــة قــد انتزعــت مــن ســيطرة التنظيم/داعــش منــذ حوالــي أربــع أشــهر وكانــت هنالــك ســبع قــرى عربيــة خاويــة 
علــى عروشــها وهــي: شــيوخ )الشــواخات( وخــروس وكايككــدة وســيفيه ونصــرو وبيرحســو وقــرة قــوزاق وجعــدة الصغيــرة 
وتــل أحمــر، وتعتبــر قــرى شــيوخ وســيفي وكايككــدة ونصــرو خطــوط اشــتباك فيمــا تعتبــر قــرى خــروس وبيــر حســو وقــرة 
قــوزاق مناطــق بعيــدة عــن خطــوط النــار. وقــال لنــا شــهود عيــان بــأّن قــرى شــيوخ وســيفيه كانــت قــد تعرضتــا أكثــر مــن 
غيرهمــا لحــرق المحاصيــل وتفجيــر بعــض المنــازل مــن قبــل القــوات الكرديــة، ولكــن فــي المقابــل كانــت هنالــك قــرى عربيــة 
بالكامــل كانــت الحيــاة فيهــا طبيعيــة واألســواق مفتوحــة ولــم  تتعــرض ألي انتهــاكات تذكــر مثــل قريــة القبــة والجعــدة الكبيــرة 
ومــزارع تــل األحمــر ومنطقتــي القنايــة والحمدشــات المختلطتيتــن مــا بيــن كــرد وعــرب المنطقــة، وفــي الجهــة األخــرى، تجــد 
عنــد المــرور بقــرى كرديــة، أنهــا تعرضــت لحرائــق كبيــرة طالــت األشــجار والمحاصيــل، وهــي قــرى ســيف علــي والبياضيــة 

وجبنــة وتعلــك وزرك والعوينــة وبنــدور وبيشــكو ودربــازة، باإلضافــة لوجــود العديــد مــن المنــازل المهجــورة." 

وأضاف علي:
ــد أخبرنــي  ــم داعــش  وق ــة االشــتباه بعالقتهــم مــع تنظي ــى خلفي ــد مــن المواطنيــن عل ــال العدي ــة باعتق "قامــت القــوات الكردي
العديــد مــن الســكان أنـّـه تــّم اإلفــراج عــن الكثيريــن منهــم ممــن لــم يثبــت عليهــم أي شــيء، ويجــب هنــا ذكــر أّن األهالــي أكــدّوا 
عــدم وجــود أي عمليــات حــرق متعمــدة للمحاصيــل الزراعيــة – وأعنــي هنــا القــرى التــي مــررت بهــا- وخــالل إقامتــي فــي 
مدينــة تــل أبيــض لــم أشــاهد أي ظواهــر علــى اعتــداءات علــى الممتلــكات الخاصــة ســواء ســرقة المنــازل أو نهبهــا وقمــت 
بســؤال العديــد مــن المواطنيــن مــن ســكان هــذه القــرى فيمــا إن كانــوا قــد تعرضــوا للتهجيــر فكانــت معظــم األجوبــة بالنفــي". 

قــال أحــد الشــهود الذيــن تــم اللقــاء بهــم فــي أحــد المنــازل فــي مدينــة آقجــة قلعــة، واختــار اســماً مســتعاراً )أبــو وســام العلــي( 
خوفــاً علــى حياتــه مــن جميــع األطــراف، وهــو مــن ريــف تــل أبيــض الغربي:

"أنــا مــن قريــة تقــع فــي ريــف تــل أبيــض الغربــي وقــد خرجنــا مــن قريتنــا بعــد وصــول قــوات ال ypg إلــى مدينــة تــل أبيــض 
ــوك وخاصــة صفحــة تعــود ألحــد  ــى صفحــات الفيــس ب ــرة مجــاورة عل ــرى كثي ــا وق ــي قريتن ــّم نشــر أســماء معظــم أهال وت
األشــخاص مــن آل الخزيــم وهــو ابــن أحــد القــادة العســكريين فــي قــوات ال ypg ، ومعظــم األســماء التــي تــّم نشــرها تعــود 
لمدنييــن، حتــى أّن بعــض األســماء تعــود ألنــاس توفــوا قبــل عــدّة أعــوام مثــل اســم حمــود العلــي "وأوالده" مــن قريــة عبــدي 
كــوي)18 كــم غربــي تــل أبيــض المدينــة(، وتــم ذكــر العشــرات مــن العائــالت كان بعــض أوالدهــم منتســبين إلــى تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية إال الباقــي المتبقــي مــن العائلــة كانــوا مواطنيــن عادييــن، وقــد أصــدروا عــدّة دفعــات مــن هــذه األســماء وبلــغ العــدد 

النهائــي منهــا بالمئــات ممــا دفــع بأصحــاب األســماء المنشــورة إلــى الهــروب مــن منازلهــم خوفــاً مــن انتقامــات محتملــة." 

وأضــاف الشاهد:"ســمعنا عــن قــرى تــم تهجيــر أهلهــا مثــل قريــة )الكلبــة( والتــي تــّم تغييــر اســمها إلــى قريــة )الثــورة( بعــد 
انــدالع الثــورة الســورية، حيــث قيــل لنــا أن القــوات الكرديــة جمعــت أهالــي القريــة فــي أحــد الجوامــع وأمهلوهــم ثالثــة أيــام 

للمغــادرة لكننــا لــم نقابــل أحــداً منهــم."

أحد الشهود واسمه أبو خلف )35( عام، من سكان منطقة عين عيسى ومهنته عامل، قال للمركز في شهادته:
"كانــت منطقتنــا تخضــع بشــكل كامــل لســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية وجــاءت بعدهــا القــوات الكرديــة وخفنــا مــن المشــاكل 
والضــرب والحــرب واالشــتباكات وأيضــاً مــن انتقــام تلــك القــوات حيــث وردت أخبــار عــن اعتقــاالت ألنــاس تــّم تســليمهم 
الحقــاً لقــوات النظــام وقــد ســمعنا بحادثــة مــن هــذا النــوع ضــد أحــد األشــخاص مــن منطقــة ســلوك، وقــد قابلــت عائلــة مــن 
قريــة حّمــام التركمــان التابعــة لناحيــة ســلوك أخبرتنــي أّن القــوات الكرديــة كانــت قــد فقــدت شــخصاً نتيجــة انفجــار ســيارة 

مفخخــة لتنظيــم داعــش فــأردات االنتقــام مــن أهالــي القريــة وقامــت بتهجيرهــم كلّهــم وهــم جميعهــم مــن التركمــان."                
ــه هــرب مــن قريتــه  أحــد الشــهود اآلخريــن واســمه عبــد الكريــم دمحم )خيــاط( مــن منطقــة عيــن عيســى قــال فــي شــهادته أنّ
الواقعــة شــمال عيــن عيســى قبــل وصــول القــوات الكرديــة بعــدّة ايــام حيــث أن المنطقــة تعرّضــت لقصــف عنيــف جــداً ومكثـّـف 

مــن قبــل قــوات التحالــف الدولــي ممــا حــدا بنــا وبــآالف األشــخاص اآلخريــن الهــروب باتجــاه تركيــا وااللتجــاء إليهــا".
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يقول خليل رمضان األحمد من أبناء منطقة عين عيسى، في شهادته عّما جرى:
"خرجنــا نحــن عائلــة كاملــة مــن منطقتنــا بســبب قــدوم األكــراد إلينــا، وذلــك فــي أواســط شــهر حزيــران 2015 بعــد انســحاب 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية وخروجنــا جميعــاً معهــا، وبعــد عودتنــا إلــى بيوتنــا بعــد عــدّة أيــام رأينــا أن القــوات الكرديــة قــد قامــت 
بالســيطرة علــى جميــع مقــرات تنظيــم الدولــة اإلســالمية، فســألت أحــد المقاتليــن عــن إمكانيــة عودتــي إلــى منزلــي فســألني 
أيــن يقــع المنــزل، فمقــت بإخبــاره عــن مــكان المنــزل وبعــد تحديــده للمــكان قــام بجلــب ســيارة وبــدأ بأخــذ ممتلكاتــي وكان مــن 
بيــن تلــك الممتلــكات )فلتــرة مــازوت( وحيــن احتجاجــي علــى ذلــك قــال لــي اذهــب وقــدم شــكوى إلــى أي جهــة تريــد، كانــوا 
مــن قــوات ال ypg يلبســون الــزّي العســكري وكان برفقتهــم مقاتــالت إنــاث، وبرفتقهــم أيضــاً عناصــر مــن الجيــش الســوري 

الحــر، وقــد أخــذوا الكثيــر مــن ممتلــكات المواطنيــن اآلخريــن وخاصــة المواشــي والحبــوب".

أضاف الشاهد خليل رمضان بخصوص أحداث منتصف حزيران وعمليات النزوح:
"كنــت متواجــداً أثنــاء تلــك األحــداث وســمعنا بوجــود حشــود كبيــرة تســتعد الجتيــاح المنطقــة فنــزح الكثيــر مــن ســكان عيــن 
عيســى وســكان القــرى والمناطــق المحيطــة بهــا مثــل منطقــة الفاطســة والشــرقراق و والعلــي باجليــة، حيــث هــرب معظــم 
النــاس خوفــاً مــن هــذا االجتيــاح ومــن ضربــات قــوات التحالــف الدولــي، نحــن ال نخــاف منهــم ولكــن الســكان نزحــوا خوفــاً 

مــن طائــرات التحالــف وخاصــة بعــد وصــول طالئــع قــوات ال ypg إلــى تخــوم اللــواء 93"

الحــظ مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا خــالل زيارتــه الميدانيــة إلــى تجّمــع كــراج البلديــة )وهــو أحــد أماكــن تجّمــع 
ــن  ــون م ــاً الجئ ــك أيض ــة كان هنال ــة الرق ــن محافظ ــن م ــرة لالجئي ــداد الكبي ــى األع ــة إل ــه وباإلضاف ــاً( أنّ ــوريين حديث الس
محافظــات مختلفــة أخــرى منهــا إدلــب وحلــب وديــر الــزور التــي كان أعــداد  القادميــن منهــا بســبب األحــداث األخيــرة ملفتــاً 
للنظــر )مئــات العائــالت( ومنهــم شــخص  فّضــل لقــب أبــو دمحم لنفســه وكان قــد جــاء إلــى مدينــة تــل أبيــض قبــل  أيــام قليلــة 

مــن بــدء المعــارك أفادنــا بالتالــي:

"كنــت متواجــداً فــي محافظــة الرقــة عنــد بــدء المعــارك وكان جــزء مــن عائلتــي الجئــاً إلــى تركيــا فقــررت االلتحــاق بهــم 
بســبب خوفــي  عليهــم وطلبهــم منـّـي المجــيء، وخاصــة بعــد أن تهــدم منزلــي نتيجــة قصــف قــوات الحكومــة الســورية منــذ مــدّة 
وبــدء تنظيــم الدولــة ســوق الشــباب إلــى الــدورات الشــرعية أو مــا تســّمى بــدورات االســتتابة، باإلضافــة إلــى فــرض التنظيــم 
لقانــون جديــد صــدر فــي بدايــة شــهر حزيــران 2015 وفحــواه: إن كنــت أبــاً ولديــك عــدد مــن الشــباب، عليــك إّمــا تزويجهــم 
أو أن يلتحقــوا بالجهــاد أو ســوف يتــّم نفيهــم إلــى خــارج الواليــات )وهــو قــرار تــّم تطبيقــه فقــط فــي مدينــة ديــر الــزور( وقــد 
أخبرنــي بهــذا القانــون أحــد أقربائــي ممــن لديــه صــالت قويــة مــع عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وبعــد بــدء المعــارك 

واقتــراب القــوات العســكرية خرجــت مــع آالف الســكان اآلخريــن إلــى تركيــاً طلبــاً لألمــان."

وفــي شــهادة أخــرى ألحــد األشــخاص واســمه أبــو أحمــد ويبلــغ مــن العمــر 42 عامــاً ويعمــل كفــاح، مــن ناحيــة الصــور 
فــي محافظــة ديــر الــزور قــال فيهــا لمركزنــا:

"خرجنــا عنــد فتــح المعبــر مــع مــن اضّطــر للخــروج مــن ســوريا، وقــد خرجــت بســبب الضائقــة اإلقتصاديــة وعــدم وجــود 
فــرص عمــل كافيــة وكنـّـا نحلــم بفــرص عمــل فــي تركيــا، ولكــن عنــد مجينــا إلــى هنــا تفاجئنــا بــأّن الوضــع مختلــف عّمــا قيــل 
لنــا هنــاك حيــث اضطــررت إلــى العيــش هنــا فــي هــذه الخيمــة فــي هــذا العــراء مــع أوالدي وزوجتــي، وأنــا هنــا أكثــر مــن 

خمســة عشــر يومــاً ولــم يقــدم لنــا أحــد ســوى وجبــة طعــام واحــدة يوميــاً".

ثامناً: الجئون من محافظات سوّرية أخرى:
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وعنــد ســؤال أبــو أحمــد عــن حــاالت تهجيــر بحــق العــرب نفــى أن تكــون هنالــك حــاالت فــي المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا لكنـّـه 
قــال لمركــز توثيــق االنتهــاكات أّن أنــاس )مــن أقربــاءه( أخبــروه أن هنالــك حــاالت تهجيــر بحــق العــرب فــي مناطــق الهــول 
ورأس العيــن "ســري كانيــه" ورميــالن "معبــدة" فــي محافظــة الحســكة، وقالــوا لــه أيضــاً أن هنالــك بيــوت تــّم تدميرهــا وتــم 
إجبــار بعــض الشــباب بااللتحــاق بالقــوات العســكرية مــن أجــل محاربــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية والدفــاع عــن أرضهــم، ولكــن 
فــي المقابــل ســمع  روايــات أخــرى متناقضــة أيضــاً مــن أقربــاء لــه نفــوا وقــوع مثــل هكــذا تصرفــات ولكنـّـه لــم يصــادف أي 

. لة حا

ــق  ــز توثي ــي لمرك ــض الغربي-الجنوب ــل أبي ــف ت ــي ري ــة ف ــرى الواقع ــن إحــدى الق ــَن م ــي نزح ــيدات الالت ــت إحــدى الس قال
االنتهــاكات فــي ســوريا أنّهــا غــادرت بنــاًء علــى طلــب مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية الــذي أخبرهــم أّن الكفــار قادمــون ويجــب 
ــة  ــى القري ــا عقــب األحــداث األخيــر عندمــا ســيطرت قــوات ال ypg  عل ــدوا عليكــم،" وقــد خرجن أن تغــادروا لكــي ال يعت
التــي كنــا نقطــن فيهــا وقبــل ســيطرتها علــى مدينــة تــل أبيــض، وقــد ســمعنا عــن حــاالت نهــب وســرقة كثيــرة مــن قبــل هــذه 
القــوات، لكــن بيوتنــا لــم يتــم نهبهــا ألّن هنالــك مــن يســكن فيهــا حتــى اللحظــة، فيقــوم بحراســة البيــوت ليــالً ويذهــب نهــاراً 
ــن  ــام م ــات انتق ــك عملي ــا، وهنال ــاً عليه ــرى أخــرى خوف ــي ق ــا ف ــد أودعناه ــا بخصــوص المواشــي فق ــرى المجــاورة، أم للق
األهالــي علــى يــد الوحــدات الكرديــة رغــم أّن مــن قــام بعمليــات الســلب والنهــب التــي حدثــت فــي حــق األكــراد فــي الماضــي 
هــم عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية وليــس األهالــي أنفســهم، وحــدث هــذا فــي العــام 2013 فــي عــدّة قــرى أخــرى 

منهــا قريــة )عبــدي كــوي(."
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بعــد أحــداث تــل أبيــض وتحديــداً بتاريــخ 2015-6-23 طلــب تنظيــم الدولــة اإلســالمية عبـّـر مكبــرات بعــض جوامــع مدينــة 
الرقــة مــن المواطنيــن الكــرد التوّجــه9 إلــى مكتــب العشــائر )مكتــب التبليــغ( مهــدداً باعتقــال المتخلفيــن عــن الحضــور، وقــد 
قــاال أحــد المواطنيــن الكــرد –وهــو أب ألربعــة أطفــال يعمــل كعامــل ونــزح نتيجــة لهــذا القــرار - ممــن التقاهــم مركــز توثيــق 
االنتهــاكات فــي تركيــا أنـّـه نــزح باتجــاه تركيــا بعــد أن أخبــر التنظيــم العائــالت الكرديــة والرجــال المســنين الذيــن ذهبــوا إلــى 
مكتــب العشــائر بضــرورة تــرك المدينــة والتوّجــه إلــى مخيمــات "أنشــأت خصيصــاً لهــم" فــي محيــط مدينــة تدمــر األثريــة 
فــي محافظــة حمــص، ولــم يســتطع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا الحصــول علــى رقــم دقيــق للعائــالت النازحــة إالّ 
أّن الشــاهد أكــدّ بــأّن أكثــر مــن مئــة عائلــة وخاصــة مــن المقميمــن فــي األحيــاء المحيطــة بالرقّــة المدينــة نزحــوا إلــى أماكــن 

مختلفــة منهــا مخيمــات اللجــوء فــي تركيــا ومدينــة عيــن العرب/كوبانــي.

ــزل  ــة من ــي( وهــي رب ــارت اســم )أم رام ــي اخت ــرات(10 والت ــن ســدّ الف ــة م ــة الســلحبية )القريب ــن قري إحــدى الســيدات م
ومتزوجــة ولديهــا ثــاث أوالد وطفلتيــن، وأجــري معهــا اللقــاء فــي إحــدى النقــاط الطبيــة فــي مدينــة أقجــة قلعــة التركيــة، 

قالــت لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا:

"نزحــت مــع عائلتــي وزوجــي وأوالدي مــن قريــة الســلحبية خوفــاً مــن المعــارك مــا بيــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية واألكــراد 
أوالً، وثانيــاً نتيجــة ضربــات قــوات التحالــف لمقــرات التنظيــم  تمهيــداً لدخــول القــوات البريــة، ولــم ننتظــر المعــارك فخرجنــا 
ــا أيضــاً باتجــاه مخيمــات لبنــان وخاصــة ممــن هــم غيــر مطلوبيــن للنظــام، وباألســاس فــإّن  علــى الفــور، ونــزح البعــض منّ
الوضــع المعيشــي للســكان كان صعبــاً جــداً حيــث كان ثمــن رغيــف الخبــز مئــة ليــرة ســورية وكان مــن المســتحيل العيــش مــع  

هــذه األســعار الخياليــة  المفروضــة مــن قبــل تنظيــم داعــش.

تم سؤال الشاهدة عن الرابط  بين سبب المغادرة واألسعار وفيما إن التقت بناس  قد تّم تهجيرهم فأجابت:
 

ــي مــن  ــا ونحــن باألســاس نعان ــرة لن ــة الكبي ــة االقتصادي ــاع األســعار هــذا ســبب الضائق ــون عــن العمــل وارتف "نحــن عاطل
أوضــاع اقتصاديــة صعبــة جــداً بســبب الجفــاف. أّمــا بخصــوص التهجيــر فقــد قــال لــي بعــض الســكان أن القــوات القادمــة لــم 
تعتــدي علينــا ولكنّهــا أحرقــت البيــوت التــي كان أصحابهــا قــد انضمــوا لتنظيــم داعــش، وأيضــاً قابلنــا عــدداً مــن ســكان منطقــة 
ــازل العناصــر  ــت من ــة أحرق ــوات الكردي ــا أن الق ــوا لن ــة، وقال ــة المدين ــد نزحــوا نزوحــاً عكســياً باتجــاه الرق ــوا ق ســلوك كان

التابعــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية".

قــال دمحم الحنيــش، ابــن محافظــة الرقــة، قريــة الحــوس، وعمــره 35 ســنة، ويعمــل كعامــل وقــد نــزح مــع عــدد مــن أفــراد 
عائلتــه، لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا: 

"خرجــت مــن ســوريا فــي منتصــف شــهر حزيــران مــن العــام 2015 مــع  بدايــة أحــداث محافظــة الرقــة، ومــا تــزال قريتنــا 
ــوات  ــة الشــعب والق ــدم وحــدات حماي ــع أن تتق ــا نتوق ــة اإلســالمية وكن )التــي ال أســتطيع  ذكــر اســمها( تحــت ســيطرة الدول

تاســعاً: تهجيــر  العديــد مــن العائــات الكرديــة الســورية مــن مدينــة الرقّــة ونــزوح عائــات 
عربيــة أخــرى:

http://www.raqqa-sl.com/?p=1642  9- للمزيد أنظر أيضاً )الرقة تذبح بصمت( 2015، داعش تهّجر الكرد من مدينة الرقة
10- السدّ معروف باسم سدّ الفرات، كان االسم الرسمي له هو سدّ الثورة، وقام تنظيم الدولة اإلسالمية بتغيير االسم إلى "سد الفتح". 
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قــال المواطــن محمــود أحمــد العكلــة مــن مواليــد مدينــة تــل أبيــض مــن العــام 1976 فــي شــهادته لمركــز توثيــق االنتهــاكات 
فــي ســوريا  بعــد أن قامــت وحــدات حمايــة الشــعب YPG باطــاق النــار عليــه واصفــاً الحادثــة:

"أنــا أعمــل كســائق ســيارة، حيــث طلــب منـّـي أخــي أن أقــوم بأخــذه إلــى الحــدود التركيــة الســورية فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 
30 حزيــران 2015 وذلــك فــي حوالــي الســاعة الرابعــة عصــراً، عقــب ســماعنا صــوت االشــتباكات فــي منطقــة تــل أبيــض 
الشــرقي11 فخرجنــا باتجــاه الحــدود التركيــة الســورية مــن محــور المصــرف الزراعــي- المقبــرة باتجــاه قريــة العلـّـة التركيــة، 
حيــث مــررت مــن جانــب القــوات الكرديــة المتواجــدة عنــد المقبــرة وكانــوا منتشــرين فــي المنطقــة وليــس علــى شــاكلة حاجــز 
ــي )كانــوا نســاء  ــة، وفــي طريــق العــودة طلــب بعــض المدنييــن منّ أمنــي أو مــا شــابه. قمــت بتوصيــل أخــي إلــى معبــر العلّ
واطفــال( أن أقــوم بإعادتهــم إلــى تــل منطقــة أبيــض الشــرقي، حيــث كانــت تفصلنــا عــن المنطقــة حوالــي 200 متــر حيــن 
تــّم إطــالق النــار بشــكل مباشــر علــّي، ولــم أتوقــع إطــالق النــار أبــداً ألنــي ســبق ومــررت بجانبهــم، باإلضافــة إلــى  أنهــم 
ــم قمــت بفتــح بــاب الســيارة بعــد شــعوري  ــة وأخــذ ســكان آخريــن فــي نفــس الوقــت، ث ــا أقــوم بتوصيــل عائل شــاهدوني وأن
باإلصابــة حيــث ركضــت باتجــاه حــرس الحــدود التركــي المتواجــدة علــى الحــدود،  فقامــوا باالعتنــاء بــي  وتــم إســعافي بعــد 

ذلــك إلــى المشــفى ولــم أعلــم مــاذا حــدث لباقــي المدنييــن الذيــن كانــوا معــي أثنــاء إطــالق النــار علــي دون أي مبــرر".

عنــد ســؤال الشــاهد مــن قبــل الباحــث فــي مركــز توثيــق االنتهــاكات عــن مشــاهدته أو مصادفتــه ألي حــاالت تهجيــر قســري 
بحــق أي مواطــن ســوري فــي المنطقــة التــي ينتمــي إلهــا وخاصــة خــالل أحــداث مدينــة تــل أبيــض نفــى حــدوث أي حالــة فــي 

المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا وقــال بأنـّـه ســمع عــن حــاالت  ولكنـّـه لــم يقابــل أي شــخص تــم تهجيــره.

عاشراً: ملحق ببعض االنتهاكات التي قامت بها وحدات حماية الشعب:

11-  وهو الجزء الشرقي من تل أبيض المدينة أصطلح على تسمية هذه المنطقة باسم "تل أبيض الشرقي" من قبل أهالي وسكان المنطقة عموماً. 
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المرافقــة لهــا وتقــوم بالســيطرة عليهــا أيضــاً لكنهــا لــم تفعــل، وقــد خرجــت مــن قريتــي باتجــاه مدينــة تــل أبيــض بعــد ســماعي 
بوجــود اشــتباكات عســكرية وعنــد وصولــي لــم أســتطع العــودة إلــى القريــة وخرجــت إلــى تركيــا مــع آالف الســكان اآلخريــن، 

حيــث بقينــا لمــدّة يــوم كامــل علــى الحــدود التركيــة قبــل دخولنــا."    

ــّم  ــن ت ــاس آخري ــه رأى أن ــال بأنّ ــه ق ــك ولكنّ ــه نفــى دمحم ذل ــى الخــروج مــن قريت ــره أحــد عل ــد ســؤال الشــاهد إن كان أجب عن
تهجيرهــم مــن بعــض القــرى المحيطــة بقريــة )ســلوك( ثــم عــاد وقــال أن األخبــار التــي وصلتــه حــول عمليــات التهجيــر كان 
مصدرهــا أقربــاءه الذيــن كانــوا يقطنــون فــي تلــك القــرى، حيــث قيــل لهــم أيضــاً أن القــوات ال pyd القادمــة ال تختلــف عــن 

قــوات الدولــة اإلســالمية مــن حيــث عمليــات القتــل وقطــع الــرؤوس، ووأضــاف دمحم:

"لكّن الناس هربت جميعها خوفاً من االنتقام من قبل قوات ال YPG وعند خروجنا كنّا حوالي ألفي مواطن."
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حــادي عشــر: خارطــة توّضــح الســيطرة العســكرية علــى محافظــات ديــر الــزور والحســكة 
والرقــة حتــى نهايــة شــهر حزيــران 2015:

ــه  ــة بســبب إصابت ــه الحقيقي ــى اســمه ومعلومات ــظ عل ــل أبيــض الشــرقي )مدنــي( عمــره 25 عــام وتحفّ شــاب آخــر مــن ت
وفّضــل لقــب أبــو خليــل وهــو يعمــل كعامــل، حيــث قــال فــي شــهادته لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا:

" فــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــراً يــوم الثالثــاء 2015-6-30 وأثنــاء تواجدنــا فــي منازلنــا ســمعنا صــوت إطــالق رصــاص 
بشــكل قريــب منـّـا جــداً، وكانــت بعــض الطلقــات تطلــق باتجــاه المنــازل التــي يقطنهــا المدنيــون وهــي منطقــة خاضعــة لســيطرة 
القــوات الكرديــة،  خرجنــا مــن بيوتنــا حتــى نذهــب باتجــاه الحــدود التركيــة الســورية، ثــم بــدأت كميــة الرصــاص تــزداد بشــكل 
كبيــر وعشــوائي، وكان ذلــك نتيجــة اشــتباكات علــى مــا يبــدو ولكننــا لــم نســتطيع تحديــد الجهــات المتقاتلــة. أصبــت بإحــدى 
الطلقــات وبقيــت مرميــاً فــي الشــارع لمــدة أربــع ســاعات متتاليــة، وبعدهــا قــام الســكان بإســعافي باتجــاه الحــدود التركيــة". 

أضــاف الشــاهد بخصــوص عمليــات التهجيــر التــي بثــت علــى وســائل اإلعــالم:

ــم يتــم تهجيرنــا مــن بيوتنــا ولــم  "أثنــاء األحــداث األخيــرة كنــُت متواجــداً فــي مدينــة تــل أبيــض وكنــا نســكن فــي بيوتنــا ول
أصــادف أي شــخص تــّم تهجيــره مــن أي طــرف إالّ أن اآلالف نزحــوا بســبب شراســة المعــارك وضربــات قــوات التحالــف 

ــا ســمعنا عــن حــاالت تهجيــر فــي منطقــة التركمــان ومنطقــة ســلوك ولكننــي لــم أصــادف أي حالــة." الدولــي، ولكننّ
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1 - قامــت القــوات العســكرية متمثلــة بوحــدات حمايــة الشــعب وغرفــة عمليــات بــركان الفــرات والتــي ســيطرت علــى مدينــة 
تــل أبيــض والمناطــق المحيطــة بهــا – فــي الفتــرة مــا بيــن بدايــة شــهر حزيــران 2015 ونهايتــه- بنهــب وســلب عشــرات 
المنــازل التــي تعــود لمدنييــن معظمهــم ال عالقــة لهــم بتنظــم الدولــة اإلســالمية/داعش وخاصــة فــي منطقــة عيــن عيســى بســبب 
تهــم موّجهــة لهــم كانــت تتمحــور حــول االنضمــام لتنظيــم الدولــة اإلســالمية وتهجيــر وســلب ونهــب ممتلــكات مواطنيــن أكــراد 
فــي عــام 2013. إالّ أّن شــهود العيــان أكــدّوا لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أن معظــم مــن تــم ســلب ونهــب بيتــه 
كانــوا مــن المواطنيــن العادييــن وليــس لهــم أي انتمــاء عســكري إال مــا نــدر أو أّن أحــد افــراد مــن عائالتهــم كان منتميــاً لتنظيــم 

الدولــة اإلســالمية فتــّم معاقبــة واالنتقــام مــن الجميــع.

ــى  ــة كان عل ــن  بحجــج مختلف ــن المدنيي ــل األخــرى عشــرات المواطني ــة الشــعب وبعــض الفصائ ــت وحــدات حماي 2 - اعتقل
رأســها التعــاون و/أو االنضمــام لتنظيــم الدولــة اإلســالمية/داعش، وفــي عشــرات حــاالت االعتقــال األخــرى لــم يفصحــوا عــن  
ســبب االعتقــال، وكان معظــم مــن يتــم اعتقالهــم يقتــادون إلــى أحــد الســجون ويســّمى "ســجن البوابــة" فــي تــل أبيــض المدينــة. 
وقــد وردت أخبــار أخــرى أّن المعتقليــن يتــّم تحويلهــم الحقــاً إلــى مدينــة عيــن العرب/كوبانــي للتحقيــق معهــم إالّ أّن المركــز لــم 

يســتطع التحقــق مــن مصــادر مســتقلة أخــرى فــي هــذا الشــأن.

3 – فــي إحــدى القــرى القريبــة مــن قريــة شــريعان وقريــة خربــة الــزر وتســّمى قريــة زحلــة جمعــت القــوات المشــتركة أكثــر 
مــن 180 شــخصاً كان جميعهــم مــن النســاء واألطفــال )بحســب شــهود العيــان وبعــض المصــادر األخــرى( فقــد كانــت القريــة 
خاليــة تمامــاً مــن الذكــور البالغيــن الذيــن كانــوا قــد هربــوا مســبقاً بعــد أخبــار كان مصدرهــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية بــأّن 
القــوات الكرديــة القادمــة ســوف تقــوم بمجــازر كبيــرة بحقكــم. بعــد حوالــي عشــرين يومــا عــاد الســكان إلــى قراهــم بعــد أن 

كانــت تلــك القــوات قامــت بتهجيرهــم وكانــوا قــد اســتقروا بقــرى مجــاورة منهــا قريــة بــوز الخنزيــر.

4 - تــّم منــع أهالــي العديــد مــن القــرى النازحــة مــن العــودة إلــى قراهــم بســبب المعــارك )حتــى نهايــة شــهر حزيــران 2015( 
ومنهــا بعــض قــرى ســلوك وعبــدي كــوي والكلبــة "الثــورة" وأبــو خــرزة12 وبعــض القــرى األخــرى التــي تقــع غربــي منطقــة 
تــل أبيــض. وحتــى كتابــة هــذا التقريــر كانــت  مــا تــزال القــوات المشــتركة المســيطرة علــى معبــر تــل أبيــض وباألخــّص 
ــا  ــة الشــعب تمنــع األهالــي مــن العــودة إلــى قراهــم ومدنهــم. وبحســب الجانــب التركــي وحــرس الحــدود فإنّه وحــدات حماي

مســتعدّة إلدخــال النــاس إالّ أّن القــوات الكرديــة هــي التــي ترفــض.

5 – قامــت القــوات المشــتركة التــي تقودهــا وحــدات حمايــة الشــعب بالطلــب مــن ســكان إحــدى القــرى وهــي قريــة الدوغانيــة 
المغــادرة مــن القريــة بســبب قــرب عناصــر مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية مــن تلــك القريــة التــي تتألــف مــن حوالــي 100 

بيــت، وقــد نــزح األهالــي علــى إثرهــا إلــى منطقــة أخــرى تخضــع لســيطرة التنظيــم.

ــة اإلســالمية مــن جهــة أخــرى  ــم الدول 6 – كانــت المعــارك القائمــة  بيــن غرفــة عمليــات بــركان الفــرات مــن جهــة وتنظي
إضافــة إلــى ضربــات التحالــف الدولــي التــي ســبقت دخــول تلــك القــوات الســبب المباشــر لنــزوح النســبة الســاحقة مــن أبنــاء 
ــن العــرب نزحــوا مــن مناطقهــم وقراهــم13  ــى أن آالف المواطني ــة، حت ــل أبيــض المدين ــة ســلوك وت الريــف الشــرقي ومنطق
حتــى قبــل وصــول تلــك القــوات إليهــم وقــد بلــغ عددهــم أكثــر مــن )23( ألــف مواطــن، ويبــدو أّن الحمــالت اإلعالميــة التــي 
ســبقت المعــارك كان لهــا دور محــوري فــي زيــادة عــدد النازحيــن ســواء مــن قبــل أشــخاص محســوبين علــى وحــدات حمايــة 
الشــعب ممكــن قامــوا بنشــر "قوائــم للمطلوبيــن" لتلــك القــوات وتهديــد أهالــي قــرى معينــة و/أو بســبب الحمــالت التــي قــام 

اثنا عشر: الخاصة وبعض االستنتاجات:

12- كانــت أســماء هــذه القــرى األكثــر تــداوالً فــي وســائل التواصــل االجتماعــي فيمــا يتعلــق بأخبــار التهجيــر القســري إالّ أّن الشــهود الذيــن تــّم اللقــاء بهــم وخاصــة مــن ســلوك وعبــدي 
كــوي  أفــادوا بهروبهــم مــن قراهــم خوفــاً مــن انتقــام القــوات الكرديــة والمعــارك القادمــة وقصــف قــوات التحالــف الدولــي ولــم يســتطع المركــز  مقابلــة شــهود مــن قريــة أبــو خــرزة التــي 

أكــدّ أحــد  المصــادر تعــرض  بضعــة مئــات مــن أهلهــا لعمليــات تهجيــر قســرية علــى يــد وحــدات حمايــة الشــعب.
13- يختلــف مصطلــح وشــكل "القريــة" فــي ريــف تــل أبيــض عــن باقــي المحافظــات الســورية فهنالــك بعــض القــرى التــي ال يتجــاوز عــدد البيــوت فيهــا خمســة بيــوت، ونتيجــة ألســباب 
تتعلــق بالفســاد اإلداري فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة فــي بنيــة الحكومــة الســورية فقــد كان يُشــترط أن يكــون لــكل تجّمــع مــن المنــازل اســم قريــة حتــى يتــم إيصــال الكهربــاء والمــاء لهــا وأدى 

ذلــك إلــى انتشــار عشــرات القــرى التــي ال تتجــاوز عــدد المنــازل فيهــا عــدد أصابــع اليــد. 
 

15



تقرير خاص حول األحداث المؤخرة 
التي شهدتها محافظة الرقة

بهــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية محــذراً مــن أّن القــوات القادمــة "الكافــرة" ســوف تقــوم بقتلهــم وذبحهــم واغتصــاب نســائهم. إالّ 
أّن أخبــار أخــرى وردت لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أكــدّت حــدوث حــاالت تهجيــر قســريّة تقــوم بهــاد الوحــدات 
الكرديــة فــي عــدّة مــدن وقــرى وخاصــة فــي بدايــات شــهر تمــوز 2015 ولــم يســتطع المركــز الوصــول إلــى ســكان تلــك 
القــرى أو اللقــاء ومقابلــة الشــهود مــن األهالــي أنفســهم، وســوف يصــدر المركــز تقريــراً موجــزاً آخــراً فــي حــال تــّم الوصــول 

إلــى أنــاس آخريــن.

ــاً نازحــاً  ــك )150( مدني ــت هنال ــة وكان ــة تركماني ــي تســكنها غالبي ــان الت ــام التركم ــة حّم ــراً عــن قري ــث كثي 7 – دار الحدي
مقيميــن فــي إحــدى البنايــات فــي مدينــة آقجــة قلعــة التركيــة وكانــوا يمنعــون )مــن قبــل مجموعــة أفــراد معينيــن متنفذيــن فــي 
مدينــة آقجــة قلعــة التركيــة( مــن الحديــث إلــى أي جهــة كانــت، وقــد قابــل المركــز مواطنيــن اثنيــن مــن تلــك القريــة نفــوا أّن 
يكــون قــد قــام أحــد بتهجيرهــم وقالــوا أنّهــم خرجــوا نتيجــة اشــتداد المعــارك وضربــات قــوات التحالــف، إالّ أّن العديــد مــن 
المصــادر العاّمــة أكــدّت حــدوث عمليــات تهجيــر قســرية لمئــات العائــالت التركمانيــة لــم يســتطع المركــز التحقــق منهــا مــن 

الســكان أنفســهم.
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