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 ملخص .1

 من عائالت أننا ترى املراقبة طائرات تكن ألم... قصفونا ملاذا أفهم ال"

 "املدني�؟

 رشا بدران، إحدى الناجيات من الرضبات الجوية

 

أدت العملیة العسكرية التي شنَّتھا قوات التحالف بقیادة الواليات المتحدة األمريكیة على مدى أربعة أشھر، من أجل 
إخراج الجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسھا اسم تنظیم "الدولة اإلسالمیة" من مدينة الرقَّة السورية، التي 

ین وإصابة كثیرين آخرين فضالً عن تدمیر معظم المدينة. وفي غمار اتخذھا التنظیم عاصمًة له، إلى قتل مئات المدنی
تحولت البیوت والمباني الخاصة والعامة ، 2017ھذه العملیة، التي استمرت من يونیو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين األول 

 والبنى التحتیة إلى أنقاض، أو ُأصیبت بأضرار جسیمة لم يعد يجدي معھا أي إصالح.

سكان الرقَّة ما بین، اشتداد القتال في شوارع المدينة بین مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" ومقاتلي وقد حوصر 
"قوات سوريا الديمقراطیة" التي يقودھا األكراد، وتعرض المدينة للضربات الجوية وعملیات القصف المدفعي التي شنَّتھا 

م "الدولة اإلسالمیة" ألغاماً على طرق الھروب، وكان قنَّاصوه وقد زرع تنظی. قوات التحالف بقیادة الواليات المتحدة
يطلقون النار على َمْن يحاولون الفرار، ولم يكن أمام المدنیین سوى أن يفرُّوا من مكان إلى آخر داخل المدينة، في 

آلخر في األماكن محاوالت مستمیتة للبحث عن ملجأ أو عن طريق للھرب. وقد ُقتل بعضھم داخل بیوتھم، وُقتل البعض ا
 نفسھا التي اتخذوھا ملجًأ، بینما ُقتل آخرون وھم يحاولون الفرار.

وكان وزير الدفاع األمريكي جیمس ماتیس قد وعد، قبل وقت قصیر من بدء الحملة العسكرية، بشن "حرب إبادة" ضد 
لقوات التحالف بقیادة الواليات  تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وھو ما كان بدايًة للتصعید في كثافة الحملة العسكرية

راً.  المتحدة ضد التنظیم. ولكن كان أثر ھذه الحملة على المدنیین مدّمِ

، وأمضوا ھناك أسبوعین، زاروا خاللھما 2018وقد سافر باحثو منظمة العفو الدولیة إلى مدينة الرقَّة في فبراير/شباط 
الشھود والناجین. وحلَّلت المنظمة صوراً ملتقطة باألقمار من  112موقعاً تعرضت لضربات، وأجروا مقابالت مع  42

أربع عائالت، ترُمز حاالتھا ألنماط  محنةاالصطناعیة، كما راجعت مواد أخرى متاحة لالطالع العام. ويوثِّق التقرير الحالي 
 أوسع.

رت عن قتل وإصابة مدنیین تُعد وتقّدِم ھذه الحاالت أدلة جلیَّة على أن عدداً من الھجمات التي شنَّھا التحالف وأسف
انتھاكاً للقانون الدولي اإلنساني. وبالرغم من أن تنظیم "الدولة اإلسالمیة" قد فاقم من التحديات الكامنة في قتال 
المدن، باالنتشار وسط المدنیین واستخدامھم كدروع بشرية، فإن ھذه األسالیب كانت معروفة جیداً قبل حملة الرقَّة. 

ات التحالف االعتبار الكافي لوجود المدنیین في المدينة، كما تقاعست عن اتخاذ االحتیاطات الالزمة للحد ولم توِل قو
 من األضرار للمدنیین واألعیان المدنیة.
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، والتي كان أفرادھا من التجار الذين كدحوا طوال حیاتھم حتى يتمكنوا من بناء األسودومن تلك العائالت األربع عائلة 
ة في الرقَّة. وقد ظلَّ بعض أفراد العائلة في المدينة عند بدء العملیة العسكرية، لحماية ممتلكاتھم، واتخذوا بیت للعائل

، أسفرت عن 2017يونیو/حزيران  28الطابق السفلي من البیت ملجًأ لھم. إال إن قوات التحالف شنَّت ضربة جوية، يوم 
وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، روى محمد عثمان األسود،  تدمیر البیت ومقتل ثمانیة مدنیین، معظمھم أطفال.

كنُت أجلس على صفیحة نفط فارغة أمام باب الطابق السفلي وھو الناجي الوحید من العائلة، ما حدث آنذاك قائالً: "
ي أتحدث مع أبو محمود، الذي كان يجلس بجواري. كانت زوجته وأطفاله [الخمسة] في الطابق السفلي مع أخ

 ".جمال... وفجأة، جاءت الضربة

ار، أصغر أشقاء محمد والذي سبق أن فرَّ من المدينة، فقد لقي مصرعه عندما داس على لغم، زرعه تنظیم  أما عمَّ
 "الدولة اإلسالمیة"، بینما كان عائداً إلى المدينة بعد أيام من الضربة، لكي يحاول انتشال جثث أقاربه.

رادھا، حیث ُقتل تسعة في ضربة جوية شنَّھا التحالف، وُقتل سبعة بینما كانوا من أف 18 حشیشوفقدت عائلة 
يحاولون الھرب عبر طريق كان تنظیم "الدولة اإلسالمیة" قد زرعه باأللغام، وُقتل اثنان آخران إثر إصابتھما بقذيفة ھاون، 

 على ما يبدو، قد أطلقتھا "قوات سوريا الديمقراطیة".

من بقي في المدينة مات، ومن حاول الفرار، مات أيضاً. ولم يكن بوسعنا نظمة العفو الدولیة: "وقالت منیرة حشیش لم
". وقد نجت ھي وعدد من أطفالھا من الضربات الجوية واأللغام، وتمكنوا في أن ندفع أمواالً للمھرِّبین، كنّا محاصرين

ذين انفجرت فیھم األلغام وھم يحاولون الھرب عن طريق المشي على دماء أولئك النھاية المطاف من الھرب، وذلك "
 "، على حد قولھا.قبلنا

وكان المھرِّبون، وھم في أحیان كثیرة من أعضاء تنظیم "الدولة اإلسالمیة" نفسه، يعرفون كیفیة تفادي قناصي 
دنیین للخروج التنظیم واأللغام التي زرعھا. وكانوا يتقاضون عدة مئات من الدوالرات عن كل شخص مقابل إرشاد الم

من الرقَّة. وتزايد المبلغ مع تطور العملیة العسكرية وتسارع الجھود من جانب تنظیم "الدولة اإلسالمیة" لمنع المدنیین 
من مغادرة المدينة. ونظراً لعجز منیرة حشیش وأسرتھا عن تحمل المبالغ الباھظة التي يطلبھا المھرِّبون، فقد حاولوا 

 الخاصة، بالرغم من المخاطر. وقد روت لمنظمة العفو الدولیة ما حدث آنذاك قائلًة: مغادرة المدينة بجھودھم

 30كنا قد حاولنا أن نھرب من المدينة، ولكننا لم نستطع تدبیر األمر. وبعد حوالي خمسة أيام من العید [
مختصرة لتنظیم "الدولة يولیو/تموز]، حاولنا الھرب عبر النھر ولكن [أفراد] "داعش" [تسمیة  1-يونیو/حزيران

اإلسالمیة"] أمسكونا، وضربوا الرجال ضرباً شديداً، واحتجزوني مع نساء أخريات في أحد البیوت لمدة يوم، 
 ثم سمحوا لنا باالنصراف...

وفي منتصف يولیو/تموز، حاولت منیرة وعائلتھا الھرب مرة أخرى، بعد مقتل زوجھا وشقیقه إثر إصابتھما بقذيفة ھاون. 
سلكوا طريقاً دون أن يعرفوا أنه ملغَّم. وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، حكى محمد، وھو أحد األطفال الذين  وقد

 عاماً، ما حدث قائالً: 12ُأصیبوا في االنفجار ويبلغ من العمر 

رب منَّا... كنَّا نمشي بھدوء، ونحاول أال نصدر صوتاً حتى ال يسمعنا أفراد "داعش" إذا كانوا مختبئین بالق
وعندما وصلنا إلى نقطة قريبة جداً من الطريق الرئیسي، وجدنا أن ھناك كومة صغیرة من التراب تعترض 
الشارع الذي كنا نسیر فیه، وكان يتعیَّن علینا أن نسیر فوقھا لكي نعبر، وما إن خطونا فوقھا حتى وقع 

 .االنفجار

صیب الباقون. وكان معظم القتلى والمصابین من النساء واألطفال. وقد ُقتل سبعة أشخاص من جراء االنفجار، بینما أُ 
أما الناجون، فلم يكن أمامھم خیار سوى العودة إلى بیتھم. وبعد أيام قلیلة، شنَّت قوات التحالف ضربة جوية دمَّرت 

 بیتھم، وقتلت تسعة من أفراد العائلة، معظمھم نساء وأطفال.

ثال على المحنة التي تحمَّلھا المدنیون في الرقَّة خالل الحملة العسكرية. فقد ھي أوضح م بدرانولعل حالة عائلة 
من الجیران، في أربع ضربات جوية منفصلة شنَّھا التحالف، بینما كان أفراد العائلة يتنقلون  10من أفراد العائلة، و 39ُقتل 
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القتال التي تتغیر بسرعة، فلقوا مصرعھم من مكان إلى آخر داخل المدينة، في محاولة مستمیتة لالبتعاد عن خطوط 
 أو ُأصیبوا في األماكن نفسھا التي اتخذوھا ملجًأ. وقالت رشا بدران، وھي إحدى الناجیات، لمنظمة العفو الدولیة: 

كنَّا نظن أن القوات التي جاءت إلخراج "داعش" تعرف مھامھا جیدًا، وأنھا سوف تستھدف "داعش" وتترك 
لكنَّ ھذه كانت سذاجة منَّا. وعندما أدركنا في النھاية أن الوضع أصبح خطیراً في كل المدنیین لحالھم. و

 مكان، كان الوقت قد فات، فقد صرنا محاصرين.

وبینما كان أفراد عائلة بدران يتنقلون من حي إلى حي ھرباً من القتال وعملیات القصف والضربات الجوية، كانوا يقعون 
طائرات التحالف أو من قنَّاصة تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، والذين كانوا يسعون إلى إبقاء في مرمى النیران، سواء من 

 المدنیین في المناطق الخاضعة لسیطرة التنظیم الستخدامھم كدروع بشرية.

 

تقريباً بالنسبة لعائلة كبیرة كتلك أن تتنقل دون أن ُيكتشف أمرھا، خاصة وأن من بینھا أفراد وكان من المستحیل 
، وبینما كانت العائلة تحاول باستماتة الھرب 2017يولیو/تموز  18وكان يتعین حملھم. وفي  ،ُأصیبوا في ضربة سابقة

ھم خالل ضربتین منفصلتین شنَّتھما قوات من أحد األحیاء التي تتعرض لھجوم، لقي تسعة رجال من العائلة مصرع
 التحالف. وكان ھؤالء التسعة قد نجحوا في نقل النساء واألطفال إلى موقع آخر، وكانوا في طريقھم للحاق بھن.

وبعد شھر، حاول من تبقوا من أفراد العائلة الھرب مرة أخرى، ولكنھم تعرضوا إلطالق النار علیھم من مسلحي تنظیم 
المیة"، الذين قتلوا الطبیب الذي كان يتولى تقديم الرعاية الطبیة للمصابین من أفراد العائلة. ولم يكن "الدولة اإلس

 20أمام باقي المجموعة أي خیار سوى العودة إلى المكان الذي كانوا يحاولون الھروب منه. وبعد يومین، وتحديداً في 
متجاورين كان أفراد العائلة يقیمون فیھما. وأسفرت  ، قصفت قوات التحالف بشكل متزامن منزلین2017أغسطس/آب 

من أفراد عائلة بدران، ومعظمھم من النساء واألطفال. وكان من بین القتلى ابنة  30ھذه الضربات الجوية عن مقتل 
لیة ما وكانت تبلغ من العمر عاماً واحداً. وقد روت رشا بدران لمنظمة العفو الدو ”تولیب“رشا بدران الرضیعة، وتُدعى 

 حدث آنذاك، قائلًة:

 منظمة العفو الدولیة ©يحمل طفالً ويشاھد الدمار الذي خلفه قصف المبان في الرقة.  شاب
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... الجمیع تقريباً ُقتلوا. لم ينج أحد غیري أنا وزوجي وشقیقه وابن عمه. وقعت الضربة في حوالي الساعة 
، وعندما أفقُت سمعُت ابن عم زوجي، محمد، وھو يصیح طالباً النجدة. لم أكن  السابعة مساًء. ُأغمي عليَّ

. كان زوجي ھو األشد إصابة [من بین أستطیع الحركة أو الكالم. وبعد ذلك،  عثر زوجي وشقیقه عليَّ
الناجین]، فقد ُأصیب بجرح في رأسه وكان الدم يتدفق من أذنیه. كان الظالم دامساً، ولم نكن نستطیع أن 
نرى شیئاً. أخذنا نصیح طلباً للنجدة، ولكن لم يرد علینا أحد، ولم يتحرك أحد. كان ھناك صمت كامل، باستثناء 

ائرات التي تحوم فوقنا. اختبأنا وسط األنقاض حتى الصباح، ألن الطائرات كانت تحلِّق فوقنا. وفي الصباح، الط
 وجدنا جثة تیولیب، ابنتنا الصغیرة ماتت. دفنَّاھا في مكان قريب بجوار شجرة.

ل للخروج من المدينة. وظل األربعة الناجون من عائلة بدران يتنقلون من مكان إلى آخر، في محاولة للتوصل إلى سبی
وبعد شھر، وبینما كان األربعة يحاولون الھرب مرة أخرى من منطقة يسیطر علیھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، أسفرت 
ضربة لقوات التحالف عن مصرع شقیق زوج رشا بدران وابن عمه. وبعد أسبوعین، تخللتھما عدة محاوالت فاشلة 

 من مغادرة المدينة. وكان االثنان ھما الوحیدين من أفراد العائلة اللذين خرجا أحیاًء.للھرب، تمكنَّت رشا وزوجھا أخیراً 

، أسفرت سلسلة من الضربات الجوية لقوات التحالف عن 2017أكتوبر/تشرين األول  12وفي الساعات األولى من يوم 
اإلسالمیة"، وبذلك وصلت معركة تدمیر معظم المباني في حارة البدو، وھي آخر حي كان تحت سیطرة تنظیم "الدولة 

من أفراد العائلة والجیران. وكانت  15و الفیاضالرقَّة إلى نھايتھا. وكان من بین الذين لقوا مصرعھم في القصف محمد 
الضربات الجوية لقوات التحالف قد دمرت منزله ومنزل شقیق زوجته في شارع ضیق. وكان محمد الفیاض، وھو في 

عاماً، عندما بدأت  50وُيعرف باسم "أبو سیف"، قد رفض مغادرة منزله، الذي عاش فیه طوال الثمانینیات من عمره 
الحملة العسكرية على الرقَّة. وعندما ضربت عملیات القصف الجوي لقوات التحالف الحي الذي يقع فیه المنزل، لیلة 

االحتماء في منزل عائلة الفیاض. وكان  ، سعى الجیران الذين استبد بھم الرعب إلى2017أكتوبر/تشرين األول  11-12
 من بینھم علي حبیب، الذي روى لمنظمة العفو الدولیة ما حدث قائالً:

كنُت أجلس على كرسي أحمل ابني الصغیر، وكانت النسوة يجلسن على األرض يتسامرن معاً... شعرُت 
صغیر بجانبي... ناديُت على أن سقف البیت قد انھار فوقي. لم أكن أستطیع أن أتحرك، ولم أجد ابني ال

زوجتي وأمي وابنتي، ولكن لم يرد أحد منھن... أدركُت أن جمیعھن قد ماتوا. وبعد ذلك، سمعُت ابني محمد 
يستغیث، فمنحني ذلك العزيمة لكي أنتشل نفسي من األنقاض وأذھب إلیه. كان االنفجار قد ألقاه لمسافة 

 .أمتار تقريباً. وقد ُأصبنا نحن االثنین 10

وفي وقت الحق من ذلك الیوم، اتفقت "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات التحالف على وقف إلطالق النار مع تنظیم 
"الدولة اإلسالمیة"، وبموجب االتفاق ُسمح لمقاتلي التنظیم بالخروج من المدينة عبر ممر آمن. وفي إطار ھذا االتفاق، 

لحافالت أقلَّت مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" وعائالتھم إلى خارج أعدَّت "قوات سوريا الديمقراطیة" قافلة من ا
 المدينة، حیث نقلتھم إلى مناطق شرق الرقَّة كانت ال تزال تحت سیطرة تنظیم "الدولة اإلسالمیة".

ح التحالف حتى اآلن لماذا استمر في شّنِ ضربات جوية أسفرت عن مقتل ھذا العدد الكبیر من المدنی ین، ولم يوضِّ
بینما كان يجري التفاوض بشأن اتفاق يمنح مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" حصانًة من المساءلة وممراً آمناً للخروج 
من المدينة. وكان كثیر من الناجین من ضربات التحالف، ممن التقت بھم منظمة العفو الدولیة، يتساءلون عن السبب 

بأكملھا وقتل ھذا العدد الكبیر من المدنیین من خالل عملیات قصف، ُيفترض الذي دفع قوات التحالف إلى تدمیر مدينة 
أنھا كانت تستھدف مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، لكي ينتھي األمر بالسماح لھؤالء المقاتلین بالخروج من 

 المدينة بسالم دون أن يلحق بھم أذى.

اعتمدھا المدنیون وھم يكافحون من أجل البقاء على قید الحیاة، أما "أنماط الحیاة"، أو عادات السلوك الیومیة، التي 
وسط نزاع شديد في المدينة، فلم تكن مقصورة على الرَقة، ولطالما برزت أيضاً في نزاعات أخرى في بلدان أخرى. 

لون من فقد كان المدنیون يتجمعون في البیوت والمالجئ، ساعین إلى اإلحساس باألمان في تجمُّع أعدادھم، ويتنق
مكان إلى آخر بحثاً عن ملجأ، ويخرجون فجأة من المباني بعد فترات اختفوا فیھا طويالً عن األنظار، ويتحركون بالقرب 
 من خطوط القتال لكي يبحثوا عن الطعام أو المیاه. وكان على السكان أن يتخذوا قرارات مصیرية بشأن األماكن التي 
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يمكن أن ينتقلوا إلیھا بحثاً عن األمان، وذلك بعدما ُحجبت عنھم المعلومات تماماً، حیث لم يخبرھم أحد باألنماط 
االتصال، أصبحوا ال يعرفون شیئاً عما المتطورة للقتال، ففي غیاب االتصال الھاتفي واإلنترنت وغیرھما من وسائل 

 يحدث حولھم. ويجب على التحالف أن يضع في االعتبار كالً من ھذه العوامل التي تؤثر على سلوك المدنیین.

وفي جمیع الحاالت المفصَّلة في التقرير الحالي، شنَّت قوات التحالف ضربات جوية على بنايات مكتظَّة بالمدنیین، 
ت تأثیر واسع النطاق، وكان من الممكن توقع أنھا ستؤدي إلى تدمیر تلك البنايات. وفي جمیع باستخدام ذخائر ذا

الحاالت األربع، كان المدنیون الذين ُقتلوا وُأصیبوا في الھجمات، وبینھم نساء وأطفال، يقیمون في تلك البنايات لفترات 
یقة لھذه المواقع قبل الضربات، ألصبحت على علم طويلة قبل الضربات. ولو كانت قوات التحالف قد أجرت مراقبة دق

بوجود المدنیین فیھا. ولم تتوصل منظمة العفو الدولیة إلى أية معلومات تشیر إلى وجود مقاتلین من تنظیم "الدولة 
 اإلسالمیة" في تلك المباني عند تعرضھا للضربات، كما إن الناجین من ھذه الضربات والشھود علیھا أفادوا بأنھم لم

يكونوا على علم بوجود مقاتلین لتنظیم "الدولة اإلسالمیة" بالقرب من المباني وقت وقوع الضربات. وحتى لو كان 
مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة" موجودين ھناك، فإن ھذا ال يبرر استھداف مساكن المدنیین ھذه بذخائر ُيتوقع أن 

 تسبب ذلك الدمار الواسع النطاق. 

ففي سبتمبر/أيلول لف يرفض حتى اآلن اإلقرار بمدى الضرر الذي ألحقته الحملة العسكرية بالمدنیین. وما زال التحا
"... لم يحدث ، بینما كان النزاع في ذروته، كتب قائد قوات التحالف آنذاك، الجنرال ستیفن تاونسند، قائالً إنه 2017

". إال إن ھذه الحملة الجوية یة] في تاريخ النزاع المسلحمطلقاً أن كانت ھناك حملة جوية أكثر دقة [من الحملة الحال
الدقیقة أدت إلى قتل مئات المدنیین. وفي الوقت نفسه، فإن أنشطة مشاة البحرية األمريكیة ("المارينز")، كما وصفھا 

لعملیة الرائد جون واين تروكسیل (كبیر المستشارين لدى رئیس ھیئة األركان المشتركة األمريكیة)، توحي بأن ا
خالل خمسة أشھر، أطلقت [كتیبة من مشاة البحرية العسكرية للتحالف كانت أبعد ما تكون عن الدقة، حیث قال: "

ألف قذيفة مدفعیة على أھداف لتنظیم "الدولة اإلسالمیة"... وأطلقت خالل خمسة أشھر عددًا من  30األمريكیة] 

 منظمة العفو الدولیة ©في الرقة أحیاء باكملھا وال مجال إلعادة بنائھا كما كانت.  دمرت
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بة مدفعیة أخرى تابعة لمشاة البحرية، أو أية كتیبة بحرية أو برية، القذائف في الرقَّة بسوريا يفوق ما أطلقته أية كتی
 ".منذ حرب فیتنام

"، يزيد عن 777وبالنظر إلى أن ھامش الخطأ في قذائف المدفعیة التقلیدية، التي تُطلق من مدافع طراز "ھويتزر م 
دنیون في كل حي من أحیائھا كان متر، فإن إطالق ھذا العدد الكبیر من القذائف على مدينة ُحوصر فیھا الم 100

يشكِّل خطراً على المدنیین ال يمكن قبوله. إال إنه بالرغم من األدلة التي ال تقبل الجدل على وقوع خسائر كبیرة في 
 صفوف المدنیین، وبالرغم من حجم الدمار في مدينة الرقَّة، فإن رواية التحالف عن األحداث لم تتغیر.

. وسعى 2014الدولي لھزيمة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في العراق وسوريا قد ُشكِّل في عام وُيذكر أن التحالف 
التحالف، الذي أطلق على عملیته العسكرية اسم "العزيمة الصلبة"، إلى تقديم نفسه باعتباره تحالفاً دولیاً يحظى 

العسكرية التي نفَّذھا في مدينة الرقَّة  بدعم واسع النطاق من دول ومؤسسات في شتى أنحاء العالم. إال إن العملیة
ضد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" كانت في األغلب األعم عملیة عسكرية أمريكیة. فقد أطلقت القوات األمريكیة، التي 

ھت إلى الرقَّة، كما نفَّذت ھذه القوات ما يزيد على   90كان يقودھا جنرال أمريكي، جمیع قذائف المدفعیة التي ُوّجِ
ئة من الضربات الجوية. وكانت القوات البريطانیة والفرنسیة ھي القوات الوحیدة األخرى، من بین قوات الدول بالم

األعضاء في التحالف، التي شنَّت ضربات جوية على الرقَّة. ووفَّرت "قوات سوريا الديمقراطیة" القوات البرية الالزمة 
انباً من المسؤولیة عن تحديد األھداف للضربات الجوية، وعملیات لدخول المدينة سیراً على األقدام، كما تحمَّلت ج

القصف المدفعي التي شنَّتھا قوات التحالف. ولیس من الواضح نسبة الضربات الجوية وعملیات القصف المدفعي التي 
دتھا "قوات سوريا الديمقراطیة"، ولیس من الواضح أيضاً إلى أي  نفَّذتھا قوات التحالف استناداً إلى بیانات إحداثیات حدَّ

دتھا "قوات سوريا الديمقراطیة".  مدى كانت قوات التحالف تتحقق من األھداف التي حدَّ

وبالرغم من مرور ثمانیة أشھر على انتھاء العملیة العسكرية، فما زال معظم سكان المدينة مشرَّدين، أما الذين عادوا 
األنقاض، تنبعث منھا روائح الجثث التي تكدَّست تحت الحطام، إلى ديارھم فیعیشون في أوضاع ُمزرية بین تالل من 

الموت أو اإلصابة من جراء األلغام والعبوات الناسفة العشوائیة والذخائر التي لم تنفجر. وقد كان كما يواجھون خطر 
الذين أنفقوا أمواالً  جمیع سكان الرقَّة تقريباً، ممن تحدَّثت معھم منظمة العفو الدولیة، يتساءلون لماذا ُيحجم أولئك

طائلة على حملة عسكرية باھظة التكالیف من أجل تدمیر المدينة عن تقديم مساعدات اإلغاثة في أعقابھا للسكان 
الذين ھم في أمّسِ الحاجة إلیھا، بما في ذلك المعدات الضخمة الالزمة لرفع األنقاض وانتشال الجثث وتطھیر األلغام 

 ة.والعبوات الناسفة العشوائی

وتطالب منظمة العفو الدولیة الدول األعضاء في التحالف أن تقرَّ علناً بمدى وفداحة إزھاق أرواح مدنیین وتدمیر ممتلكات 
المعلومات الالزمة وسبل عیش من جراء الضربات الجوية لقوات التحالف في مدينة الرقَّة. ويجب على التحالف أن ينشر 

تاريخ وتوقیت كل من الضربات التي  ن خالل العملیة العسكرية، بما في ذلكللتحقق من المسؤولیة عن وفاة مدنیی
. كما نفَّذتھا قوات التحالف، وموقعھا على وجه الدقة، واألسلحة المستخدمة فیھا، واألھداف المقصودة من ورائھا

كانت المواقع التي تطالب منظمة العفو الدولیة التحالف أن ُيفصح عن اإلجراءات التي اتخذھا للتحقق، مما إذا 
استھدفھا تمثل أھدافاً عسكرية حقاً، وللتحقق من وجود مدنیین بالقرب منھا، وكذلك االحتیاطات التي اتُخذت للحد 
من األضرار. وينبغي على التحالف أن يجري مراجعة عاجلة لإلجراءات التي يقیِّم من خاللھا االدعاءات بشأن الخسائر 

األسباب التي دعت إلى اعتبار كثیر من الحاالت "غیر موثوقة"، ومن ثم ال تستدعي في صفوف المدنیین، والسیما 
 مزيداً من التحقیقات.

وباإلضافة إلى ذلك، يجب على التحالف أن يبادر على وجه السرعة بإنشاء آلیة مستقلة ونزيھة تتولى إجراء 
انون الدولي اإلنساني، وأن يعلن عن نتائج ھذه تحقیقات فعَّالة وعاجلة في األنباء الموثوقة عن وقوع انتھاكات للق

التحقیقات، وأن ُيشكِّل اآللیات الالزمة لتقديم تعويضات كاملة على وجه السرعة للضحايا ولعائالت الضحايا، مع 
تخصیص االعتمادات المالیة الكافیة لھذا الغرض. كما تھیب منظمة العفو الدولیة بالتحالف أن ينشئ آلیًة تكفل 

ص الدروس والتعلُّم منھا، وتضمن أن تُنفَّذ الضربات في عملیات التحالف العسكرية الجارية حالیاً في سوريا استخال
على نحو يتماشى بشكل كامل مع قواعد القانون الدولي اإلنساني، وكذلك أن يقّدِم الموارد الالزمة لتطھیر األلغام 
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بھا على مسؤولیة أفراد من قوات التحالف عن ارتكاب جرائم حرب، والذخائر التي لم تنفجر. وفي حالة توفر أدلة ُيعتد 
 يجب على التحالف أن يضمن محاكمتھم في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.
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 خلفية. 2

كانت الرقَّة ھي أول مدينة سورية كبرى وأول عاصمة لمحافظة تقع تحت سیطرة جماعات المعارضة المسلَّحة خالل 
، تمكَّنت جماعات مسلَّحة، 2013. ففي مطلع مارس/آذار 2011األزمة والنزاع التالي لھا، والذي اجتاح البالد منذ عام 

من بینھا جماعة "أحرار الشام" و"جبھة الُنصرة" وھما جماعتان إسالمیتان، من طرد القوات الحكومیة من المدينة. 
إلسالمیة" قد حقَّق وجوداً قوياً في المدينة، وبحلول نھاية العام كان قد ، كان تنظیم "الدولة ا2013وبحلول يولیو/تموز 

وأصبحت الرقَّة موقع جذب  1سیطر علیھا سیطرًة كاملة، بعد صراع على النفوذ مع الجماعات المسلَّحة األخرى.
أسماه التنظیم "دولة للجھاديین الطامحین، كما اتخذھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة" عاصمًة بحكم الواقع الفعلي لما 

. وظلَّت المدينة خاضعًة 2014الخالفة"، وذلك مع سیطرة التنظیم على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في عام 
لسیطرة تنظیم "الدولة اإلسالمیة، إلى أن تمكَّنت الحملة العسكرية المشتركة لقوات التحالف و"قوات سوريا 

 دينة.الديمقراطیة" من إخراج التنظیم من الم

، وأطلق على 2014الدولة اإلسالمیة" في العراق وسوريا قد ُشكِّل في عام "وُيذكر أن التحالف الدولي لھزيمة تنظیم 
حملته اسم "عملیة العزم الصلب"، ووصف مھمته على النحو التالي: "بالتعاون مع القوات الشريكة، تھدف "قوات 

ة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في مناطق محددة من العراق وسوريا، عملیة العزم الصلب" إلى ھزيم-المھام المشتركة
عملیة العزم -وبدأت "قوات المھام المشتركة 2وتھیئة األوضاع لعملیات الحقة من أجل تعزيز االستقرار في المنطقة".

، وُأعلن 2017حزيران /يونیو 6الصلب" حملتھا العسكرية المشتركة إلخراج تنظیم الدولة اإلسالمیة من مدينة الرقَّة يوم 
 .2017أكتوبر/تشرين األول  17إتمام العملیة يوم 

، وتضم بعض العرب واألعراق 2015أما "قوات سوريا الديمقراطیة" فھي میلیشیا محلیة ُشكِّلت في أكتوبر/تشرين األول 
". وقد أعلنت "قوات األخرى، ولكن أغلب أعضائھا ھم أفراد القوات الكردية المعروفة باسم "وحدات حماية الشعب

سوريا الديمقراطیة" شن عملیة "غضب الفرات" إلخراج تنظیم "الدولة اإلسالمیة" من الرقَّة والمناطق المحیطة بھا 
، وخالل الشھور الستة التالیة، سیطرت "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات التحالف 2016نوفمبر/تشرين الثاني  6يوم 

 ، بدأت عملیة عسكرية على مدينة الرقَّة.2017يونیو/حزيران  6ة. وفي على عدة قرى وبلدات حول الرقَّ 

، لتقصي 2017وقد زار مندوبون من منظمة العفو الدولیة منطقة شمال شرق سوريا في يولیو/تموز وأغسطس/آب 
دة الواليات المتحدة مسلك القوات المتحاربة خالل المعارك واإلجراءات التي اتخذتھا أطراف النزاع، أي قوات التحالف بقیا

األمريكیة والقوات المحلیة الشريكة له وھي "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات خصمھما تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، 
، نشرت منظمة 2017أغسطس/آب  24من أجل حماية المدنیین تماشیاً مع االلتزامات القانونیة لھذه األطراف. وفي 

                                                                                                                                                       

تنظیم "الدولة اإلسالمیة" ُيعرف أيضاً باسم "الدولة اإلسالمیة في العراق والشام"، وأحیاناً ما ُيشار إلیه باسم "الدولة اإلسالمیة  1

 في بالد الشام". كما يُشار إلیه عموماً باسم "داعش"، وھي الحروف العربیة األولى من اسمه.

 جلیزية]. ُمتاح على الرابط:"بیان المھمة"، "عملیة العزم الصلب". [باإلن 2

-http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717

770-093803-17-07-%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017 

http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-770
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/20170717-%20Updated%20Mission%20Statement%20Fact%20Sheet.pdf?ver=2017-07-17-093803-770
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ه عن مخاوف شديدة بشأن لجوء قوات التحالف بقیادة الواليات المتحدة إلى استخدام العفو الدولیة تقريراً أعربت فی
وأعربت المنظمة  3قذائف المدفعیة والضربات الجوية بشكل مكثَّف في الرقة، وبشأن عدم قانونیة بعض ھذه الضربات.

م بموجبھا "قوات سوريا الديمقراطیة " بیانات بإحداثیات المواقع عن قلقھا، بشكل خاص، بشأن العملیة التي تقّدِ
المستھدفة للضربات الجوية وعملیات القصف المدفعي، التي تنّفِذھا الحقاً قوات التحالف بقیادة الواليات المتحدة، 
وكذلك بشأن اختیار األسلحة للقتال في المدينة من جانب "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات التحالف. فقد استخدمت 

راطیة" قذائف ھاون أمريكیة الصنع غیر موجَّھة، ومن ثم لم تكن قادرة على التمییز بین المدنیین "قوات سوريا الديمق
والمقاتلین في مناطق المدينة المأھولة بالسكان، وھو ما حدث بالمثل مع قذائف المدفعیة غیر الموجَّھة التي 

زن الصافي المتفجر للذخائر المستخدمة استخدمتھا قوات التحالف. ومن بواعث القلق الرئیسیة األخرى ضخامة الو
في الضربات الجوية، والتي يتأكد معھا أن المدنیین في المناطق القريبة من المواقع الُمستھدفة سوف يتعرضون للقتل 

 والتشويه.

ل وفور نشر تقرير منظمة العفو الدولیة، طالب المستشار الخاص لمبعوث األمم المتحدة إلى سوريا بوقف مؤقت لألعما
وكان التحالف قد رفض في بادئ األمر النتائج التي توصلت  4القتالیة من أجل السماح للمدنیین بمغادرة مدينة الرقَّة.

  5إلیھا منظمة العفو الدولیة.

ومع ذلك، لم يقبل التحالف، على ما يبدو، أياً من النتائج األساسیة التي توصل إلیھا تقرير المنظمة خالل األسابیع 
ع التحالف من نطاق التي أعق بت نشر التقرير. وكان من بین التوصیات التي قدمتھا المنظمة في ھذا التقرير أن يوّسِ

تحقیقاته بخصوص الحوادث التي ُزعم فیھا وقوع إصابات بین المدنیین، بحیث تشمل زيارات لمواقع الحوادث ومقابالت 
الصلب"، للمرة األولى، في تقريرھا الصادر في  عملیة العزم-مع الشھود. وقد ذكرت "قوات المھام المشتركة

عن اإلصابات في صفوف المدنیین، أن "التحقیقات تشمل مقابالت مع شھود وفحص للموقع كلما  2017سبتمبر/أيلول 

                                                                                                                                                       

 MDEسوريا" (رقم الوثیقة: -منظمة العفو الدولیة، ""لن أنسى ھذه المذبحة": مدنیون ُمحاصرون في معركة الرقَّة 3

 . ُمتاح على الرابط:2017أغسطس/آب  24)، 24/6945/2017

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/en/   

أسوأ من الرقَّة بسوريا"، ويدعو إلى وقف "المستشار الخاص لمبعوث األمم المتحدة لسوريا يقول: "ال يوجد مكان على األرض  4

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017أغسطس/آب  24مؤقت للقتال"، "أخبار األمم المتحدة"، 

-urging-adviser-un-senior-says-raqqa-syrias-earth-place-worse-no-https://news.un.org/en/story/2017/08/563802

fighting-pause    

المصدر السابق. لم تكن ھذه ھي المرة األولى التي ترفض فیھا القیادة العسكرية للتحالف أن تأخذ على محمل الجد بواعث  5

ة العفو الدولیة بشأن مسلكھا في العملیات القتالیة خالل الحرب مع تنظیم "الدولة اإلسالمیة". فقد سبق لمنظمة قلق منظم

العفو الدولیة أن نشرت تقريراً عرضت فیه بحوثھا التي تبیِّن بالتفصیل التقاعس عن حماية المدنیین خالل المعركة من أجل 

 MDEما كان الثمن: الكارثة المدنیة في غرب الموصل" (رقم الوثیقة: السیطرة على غرب الموصل، وھو بعنوان: "مھ

 any-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/07/at-، وُمتاح على الرابط:2017يولیو/تموز  11)، 14/6610/2017

 iraq/-mosul-west-in-catastrophe-civilian-cost 

وفي معرض الرد على تقرير المنظمة، وجَّه كل من الجنرال ستیفن تاونسند ونائبه البريطاني الجنرال روبرت جونز اتھامات لمنظمة 

ع الحرب". ومضى القائد العسكري البريطاني إلى أبعد ذلك، ووصف منظمة العفو الدولیة بأنھا العفو الدولیة بأنھا "ال تفھم واق

"ساذجة وغیر مسؤولة إلى حد بعید"، وذلك ألنھا أعربت عن مخاوف بشأن حماية المدنیین في الموصل. انظر: "مالحظات للجنرال 

. [باإلنجلیزية]. ُمتاح على 2017يولیو/تموز  11الدفاع األمريكیة،  تاونسند في لقاء مع وسائل اإلعالم في بغداد، بالعراق"، وزارة

townsend-general-by-View/Article/1244058/remarks-ws/Transcripts/Transcripthttps://www.defense.gov/Ne-الرابط: 

iraq/-baghdad-in-availability-media-a-in        

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/en/
https://news.un.org/en/story/2017/08/563802-no-worse-place-earth-syrias-raqqa-says-senior-un-adviser-urging-pause-fighting
https://news.un.org/en/story/2017/08/563802-no-worse-place-earth-syrias-raqqa-says-senior-un-adviser-urging-pause-fighting
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/07/at-any-cost-civilian-catastrophe-in-west-mosul-iraq/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/07/at-any-cost-civilian-catastrophe-in-west-mosul-iraq/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1244058/remarks-by-general-townsend-in-a-media-availability-in-baghdad-iraq/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1244058/remarks-by-general-townsend-in-a-media-availability-in-baghdad-iraq/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1244058/remarks-by-general-townsend-in-a-media-availability-in-baghdad-iraq/
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إال إن منظمة العفو الدولیة لیس لديھا علم بأية حاالت قام فیھا محققو التحالف بزيارة مواقع الضربات  6أمكن ذلك...".
 و بإجراء مقابالت مع شھود.أ

، بالتفصیل انتھاكات ارتكبھا تنظیم "الدولة 2017كما عرض تقرير منظمة العفو الدولیة، الصادر في أغسطس/آب 
اإلسالمیة" ضد المدنیین خالل المعركة من أجل السیطرة على مدينة الرقَّة، والسیما لجوء التنظیم إلى استخدام 

مرار النزاع ومضاعفة جھود التنظیم من أجل منع المدنیین من مغادرة المدينة. فقد زرع المدنیین كدروع بشرية مع است
تنظیم "الدولة اإلسالمیة" عدداً من األلغام والعبوات الناسفة الُمرتجلة من أجل إبطاء تقدم "قوات سوريا الديمقراطیة" 

ل المدينة لمنع السكان من المغادرة، وكان كما أقام نقاط تفتیش حو 7وإعاقة المرور عبر طرق الخروج من المدينة،
ومع سیطرة "قوات سوريا الديمقراطیة على  8قنَّاصو التنظیم يطلقون النار ويقتلون عمداً أي مدنیین يحاولون الھروب.

بعض األحیاء، وانتقال جبھات القتال إلى داخل المدينة، أجبر تنظیم "الدولة اإلسالمیة" السكان على االنتقال إلى 
  اطق في عمق المدينة كانت ال تزال تحت سیطرة التنظیم.من

وقد استخف تنظیم "الدولة اإلسالمیة" بشكل صارخ معظم القواعد األساسیة للقانون الدولي اإلنساني. فقد حصر 
المدنیین داخل أحیائھم السكنیة واستخدمھم كغطاء لعملیاته العسكرية. وكان أفراد التنظیم يقتحمون بیوت السكان 

الق النار على "قوات سوريا الديمقراطیة". وكان الزي الذي عنوًة ويستخدمونھا كمخابئ إلخفاء تحركاتھم وكمواقع إلط
                                                                                                                                                       

 29عملیة العزم الصلب عن اإلصابات في صفوف المدنیین"، "عملیة العزم الصلب"، -"التقرير الشھري لقوات المھام المشتركة 6

 Article-Releases/News-http://www.inherentresolve.mil/News/News-باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:. [2017سبتمبر/أيلول 

 /-report/-casualty-civilian-monthly-oir-9201/cjtfView/Article/132  

تُعد العبوات الناسفة الُمرتجلة، التي يصنِّعھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، محلیاً من الذخائر التي تنشط بفعل الضحیة، وھي تؤدي  7

نساني، ويُشار إلیھا في التقرير الحالي بوجه عام وظیفة األلغام المضادة لألفراد، ولھذا فھي محظورة بموجب القانون الدولي اإل

 بتعبیر "األلغام أو العبوات الناسفة الُمرتجلة".

ُيستخدم تعبیر "القنَّاصة" في سیاق التقرير الحالي لإلشارة إلى مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، الذين كانوا يستھدفون  8

 نوع األسلحة النارية التي استخدموھا.  الناس من مواقع خفیِّة، حتى وإن لم يُعرف على وجه الدقة

 منظمة العفو الدولیة ©. نساء يتمشین في شارع مليء بالحطام إلى جانب أبنیة مدمرة في الرقة

http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1329201/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/-/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1329201/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/-/
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فرضه تنظیم "الدولة اإلسالمیة" على المدنیین ومقاتلي التنظیم على حد سواء يجعل من الصعب على "قوات سوريا 
 الديمقراطیة" وقوات التحالف التمییز بین المقاتلین والمدنیین.

وا في سعیھم لنقل عائالتھم إلى مناطق آمنة، ُيضطرون إلى دفع مبالغ وكان سكان الرقَّة المدنیون، الذين استمات
للمھربین، الذين يعرفون الشوارع الملغَّمة وأماكن تمركز القنَّاصة، من أجل إرشادھم إلى طرق الخروج من المدينة، أو 

دم سیر المعارك. وكان ھؤالء الخروج من األحیاء التي كانت ال تزال تحت سیطرة تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وذلك مع تق
المھرِّبون، ومعظمھم من أفراد تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، يتقاضون عدة مئات من الدوالرات عن كل شخص، وھي 
مبالغ لم يكن بمقدور كثیر من العائالت أن تتحملھا. وقد تعرض كثیرون ممن عجزوا عن دفع أموال للمھربین ومن حاولوا 

 واإلصابة من جراء األلغام والعبوات الناسفة الُمرتجلة.الھروب بأنفسھم للقتل 

وقد خلصت التحقیقات المیدانیة، التي أجرتھا منظمة العفو الدولیة في الرقَّة بعد انتھاء العملیة العسكرية، إلى تأكید 
بواعث القلق التي أعربت عنھا المنظمة في تقريرھا السابق. وُتعد الحاالت األربع التي يعرضھا التقرير الحالي تفصیالً 
مجرد أمثلة على نمط أوسع تجلى طوال العملیة العسكرية، حیث تجاھل التحالف معالجة بواعث القلق التي ُأثیرت 

ن. وما زال ھذا التجاھل مستمراً، مع تقاعس التحالف عن إجراء في بدء العملیة بشأن اإلصابات في صفوف المدنیی
 تحقیقات وافیة، وتقديم تعويضات للضحايا، وتوفیر مساعدات إنسانیة تتناسب مع حجم الدمار الذي تسبب فیه.

 

 

  

 CNES 2018, Distribution AIRBUS DS © . .2017تشرين األول  16صورة للرقة من الفضاء، في 



 

  "اإلبادة حرب"

ة مدينة يف املدني� صفوف يف فادحة خسائر   بسوريا الرقَّ

 16 الدولية العفو منظمة

 املنهجية .3

في مدينة الرقَّة،  2018فبراير/شباط  16إلى  5يستند التقرير الحالي إلى البحوث المیدانیة التي ُأجريت في الفترة من 
موقعاً تعرضت لضربات جوية وعملیات قصف بالمدفعیة وقذائف الھاون، كما زاروا  42حیث زار باحثو منظمة العفو الدولیة 

أماكن ُقتل وُأصیب فیھا مدنیون من جراء األلغام والعبوات الناسفة الُمرتجلة التي زرعھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة". 
ر المرور وف ي الوقت الذي زار فیه باحثو المنظمة مدينة الرقَّة، كان باإلمكان الوصول إلى جمیع أحیاء المدينة، وإن تعذَّ

ببعض الطرق ودخول بعض المباني نظراً الحتمال وجود ألغام أو عبوات ناسفة ُمرتجلة. وقد زار باحثو المنظمة جمیع 
في األحیاء التي يتناولھا التقرير الحالي، وھي منطقة مفرق الجزرة، وحي الدرعیة،  األحیاء في الرقَّة، وأمضوا وقتاً كبیراً 

 ونزلة شحادة، وحارة السخاني، وحي الفردوس، وحارة البدو.

مدنیاً من سكان الرقَّة. وُأجريت مقابالت منفصلة لكل حالة  112وأجرى باحثان من منظمة العفو الدولیة مقابالت مع 
والشھود وأقارب الضحايا. وُأجريت معظم المقابالت في الرقَّة، وُأجريت بعض المقابالت في مواقع  مع عدد من الناجین

أخرى بشمال سوريا، ومن بینھا مدينة الطبقة. وُأجريت جمیع المقابالت باللغة العربیة بمعرفة باحثي المنظمة، على 
احثو المنظمة تسجیالت صوتیة ومرئیة ألجزاء من انفراد دون حضور أي من المسؤولین أو أية أطراف أخرى. وسجَّل ب

المقابالت، في الحاالت التي كان فیھا المشاركون يبدون موافقة على ذلك. وقد رفض معظم المشاركین التقاط صور 
لھم خوفاً من التعرض ألعمال انتقامیة مستقبالً. وُغیِّرت أسماء بعض الشھود الذين وردت شھاداتھم في التقرير 

 حرصاً على سالمتھم.الحالي 

كما أجرت منظمة العفو الدولیة مقابالت مع بعض المھنیین الطبیین وموظفي اإلغاثة اإلنسانیة العاملین في الرقَّة 
وفي مناطق أخرى في شمال شرقي سوريا، وكذلك مع بعض أفراد الجیش وقوات األمن في الرقة، وبعض أعضاء 

ات العسكرية الدولیة والخبراء العسكريین والصحفیین العاملین في الرقَّة "مجلس الرقَّة المدني"، وبعض أفراد القو
وحولھا. واطَّلعت المنظمة على مواد مكتوبة وأخرى سمعیة وبصرية ُمتاحة لالطالع العام من مصادر مختلفة، بما في 

ور باألقمار االصطناعیة ذلك مصادر من دول أعضاء في التحالف، وتحقَّقت من صحتھا، وأجرت تحلیالت فنیة متخصصة لص
 لعدة مواقع في الرقَّة وحولھا، الُتقطت في تواريخ مختلفة قبل العملیة العسكرية في الرقَّة ومنذ بدايتھا.

وسجَّلت منظمة العفو الدولیة إحداثیات جمیع الضربات التي يتناولھا التقرير الحالي. واستناداً إلى زيارات مواقع األحداث 
ة إلى روايات الناجین والشھود، تمكَّنت المنظمة من تحديد ما إذا كانت ھذه الحوادث قد وقعت من وتحلیلھا، باإلضاف

جراء ضربات جوية، أو عملیات قصف مدفعي أو قصف بقذائف الھاون، أو نجمت عن ألغام أو عبوات ناسفة ُمرتجلة زرعھا 
یة عن الطرف الذي ُيحتمل أن يكون قد نفَّذ بعض تنظیم "الدولة اإلسالمیة". وفي بعض الحاالت، توفرت معلومات إضاف

 9الضربات، وذلك من خالل بقايا الذخائر التي ُعثر علیھا في مواقع الضربات، وحلَّلھا خبراء عسكريون.

 

  

                                                                                                                                                       

في معظم الحاالت، كان البحث عن شظايا ذخائر في أنقاض المباني التي تعرضت للقصف أمراً بالغ الخطورة، نظراً لوجود ذخائر  9

 لم تنفجر وألغام وعبوات ناسفة ُمرتجلة على نطاق واسع في الرقَّة. 
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 املدنيون يف مرمى الن�ان .4

 "إذا بقيَت، فسوف تموت، وإذا حاولت الهرب، فمص�ك املوت أيضاً"

 يات من الرضبات الجوية واأللغاممن�ة الحشيش، إحدى الناج

 

صرَّح مسؤولون في قوات التحالف مراراً بأنھم يعتزمون الحد من األضرار التي تلحق بالمدنیین عند تنفیذ ھجماتھم 
وتحقق ذلك، على  10على تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وذلك تماشیاً مع التزاماتھم بموجب القانون الدولي اإلنساني.

ما يبدو، في كثیر من الضربات في الرقَّة، بما في ذلك بعض الضربات التي تقصَّت منظمة العفو الدولیة مالبساتھا. ومع 
ذلك، ففیما يتعلق بھجمات أخرى شنَّتھا قوات التحالف، بما في ذلك الھجمات المعروضة تفصیالً في التقرير الحالي، 

 11ة على أنھا مثَّلت انتھاكاً للقانون الدولي اإلنساني، ومن ثم فھي تُعتبر ھجمات غیر مشروعة.تتوفر أدلة جلیَّة وقويَّ 
ومن المستحیل أن ُيحدد على وجه القطع عدد الضربات غیر المشروعة بدون الحصول على مزيد من المعلومات، التي 

تحالف عن مثل ھذه المعلومات الالزمة ال يستطیع أي طرف أن يقدمھا سوى التحالف نفسه. وحتى اآلن، لم يعلن ال
وقد طلبت منظمة العفو الدولیة معلومات من التحالف، وكانت ال تزال في انتظار رد منه وقت كتابة  12لذلك التحديد.

 التقرير الحالي.

                                                                                                                                                       

فإن ضربات التحالف تقتصر على األھداف العسكرية الجائزة قانوناً، بعد األخذ في االعتبار "تماشیاً مع قانون النزاعات المسلحة،  10

مبادئ الضرورة العسكرية، واالعتبارات اإلنسانیة، والتناسب، والتمییز"، الجنرال ستیفن تاونسند، القائد العام لقوات المھام 

. [باإلنجلیزية]. 2017سبتمبر/أيلول  15" (السیاسة الخارجیة)، عملیة العزم الصلب"، في مقال بمجلة "فورن بولیسي-المشتركة

are-isis-on-strikes-coalition-from-casualties-civilian-of-y.com/2017/09/15/reportshttp://foreignpolic- ُمتاح على الرابط:

oir/-cjtf-townsend-gen-lt-inflated-vastly  

لمزيد من المعلومات المفصَّلة عن أحكام القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة بالتقرير الحالي، انظر الجزء التالي بعنوان: "اإلطار  11

 القانوني". 

ھذه المعلومات الالزمة تشمل، باألخص، مواقع الضربات على وجه الدقة، واألسلحة المستخدمة فیھا، واالعتبارات وراء  12

عملیة العزم الصلب" -المواقع. ويؤكد التحالف، في "بیانات الغارات الجوية" التي يصدرھا أن "قوات المھام المشتركة استھداف ھذه

ال تذكر أصناف أو أعداد الطائرات أو عدد الذخائر التي تم استعمالھا خالل الغارة، كما إنھا ال تذكر عدد وكمیة الذخیرة في كل غارة 

ھا الذخیرة في الھدف". وباإلضافة إلى ذلك، فإن تعريف التحالف لما ُيعد "غارة" يجعل من المستحیل وال عدد الحفر التي أحدثت

معرفة عدد الغارات، حیث يقول إنه: "... إذا تم استعمال طائرة تستھدف بغارة واحدة... سیارة واحدة لتنظیم "داعش" [فإن ھذا] 

ل العديد من الطائرات [التي تلقي] العشرات من القذائف لقصف مجموعة من ُيعد غارة جوية واحدة، وكذلك الحال إذا تم استعما

عملیة -مباٍن وسیارات [تحت سیطرة تنظیم "داعش"] ومنظومات أسلحة موجودة في مجمع ما...". انظر: "قوات المھام المشتركة

      /http://www.inherentresolve.mil/arabic_strike_releases العزم الصلب"، "ملخص الضربات". ُمتاح على الرابط: 

http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://www.inherentresolve.mil/arabic_strike_releases/
http://www.inherentresolve.mil/arabic_strike_releases/
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قصي وتشیر البحوث المیدانیة التي أجرتھا منظمة العفو الدولیة في الرقَّة بخصوص عدد من الحاالت، بما في ذلك ت
المواقع والمقابالت مع بعض الناجین والشھود، إلى أن قوات التحالف قد تقاعست عن اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة 
للحد من األضرار للمدنیین، وفي بعض الحاالت، بدا أنھا شنَّت ضربات كان من المرجح أن تسبب أضراراً شديدة 

العسكرية والمدنیین، مما ُيعد انتھاكاً لمبدأي التمییز والتناسب. وتُعتبر  للمدنیین، أو شنَّت ضربات لم تمیِّز بین األھداف
 الھجمات غیر المتناسبة والھجمات العشوائیة التي تسفر عن قتل أو إصابة مدنیین من جرائم الحرب.

ة من جراء وينطوي القتال في المناطق السكنیة في المدن على تحديات جوھرية. وقد تفاقمت ھذه التحديات في الرقَّ 
إصرار تنظیم الدولة اإلسالمیة على ممارسة أنشطته وسط السكان المدنیین، وعلى استخدام المدنیین كدروع 
بشرية. وبینما كانت العملیة العسكرية في الرقَّة مستمرة، ُوثِّقت بشكل كبیر أسالیب العملیات التي اتبعھا تنظیم 

العملیة العسكرية في مدينة الموصل بالعراق، والتي مثَّلت تحديات  "الدولة اإلسالمیة"، بما في ذلك أسالیبه خالل
مشابھة وكانت تشرف على مراحلھا النھائیة عندما بدأت العملیة العسكرية في الرقَّة. ولم توِل قوات التحالف االعتبار 

 تلك المناطق. الكافي لوجود أعداد كبیرة من المدنیین في جمیع أحیاء المدينة بینما كان القتال يدور في

"أنماط الحیاة"، أو عادات السلوك الیومیة، التي اعتمدھا المدنیون وھم يكافحون من أجل وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
البقاء على قید الحیاة وسط نزاع شديد الكثافة يدور حولھم في المدينة، لم تكن مقصورة على الرَقة، ولطالما برزت 

خرى. ومن ھذه األنماط تجمُّع المدنیین في البیوت والمالجئ، سعیاً إلى اإلحساس أيضاً في نزاعات أخرى في بلدان أ
باألمان في تجمُّع أعدادھم، والتنقُّل من مكان إلى آخر بحثاً عن ملجأ، والخروج فجأة من المباني بعد فترات كمون 

األحیان امتناع المدنیین عن مغادرة طويلة، والتحرُّك بالقرب من خطوط القتال بحثاً عن الطعام أو المیاه، وفي بعض 
 مناطقھم خوفاً من فقد ممتلكاتھم أو خوفاً من التعرض لمخاطر أثناء الھروب، أو للسببین معاً.

وفي جمیع الحاالت المفصَّلة في التقرير الحالي، شنَّت قوات التحالف ضربات جوية على بنايات مكتظَّة بالمدنیین، 
ع النطاق، وكان من الممكن توقُّع أنھا ستؤدي إلى تدمیر تلك البنايات. وفي جمیع باستخدام ذخائر ذات تأثیر واس

الحاالت األربع، كان المدنیون الذين ُقتلوا وُأصیبوا في الھجمات، وبینھم نساء وأطفال، يقیمون في تلك البنايات لفترات 
المواقع قبل الضربات، ألصبحت على علم طويلة قبل الضربات. ولو كانت قوات التحالف قد أجرت مراقبة دقیقة لھذه 

 .بوجود المدنیین فیھا

ولم تتوصل منظمة العفو الدولیة إلى أية معلومات تشیر إلى وجود مقاتلین من تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في تلك 
من طابق  المباني عند تعرضھا للضربات. وكانت جمیع المباني الُمستھدفة، باستثناء واحد منھا فقط، عبارة عن بیوت

واحد وتحیط بھا أبنیة أكثر ارتفاعاً، أي أنھا ال تمثِّل نقاطاً ذات میزة استراتیجیة لقنَّاصة تنظیم "الدولة اإلنسانیة"، وال 
توفِّر حماية خاصة لمقاتلي التنظیم، بالمقارنة بالمباني األخرى األكثر ارتفاعاً وثباتاً في المنطقة. كما إن الناجین من 

لم يكونوا على علم بوجود مقاتلین لتنظیم "الدولة اإلسالمیة" بالقرب من البیوت وقت وقوع الضربات، ھذه الضربات 
وإن لم يكن بمقدورھم أن يستبعدوا ھذا االحتمال بشكل قاطع. وحتى لو كان مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة" 

ر وال يبرر استھداف مساكن المدنیین ھذه بذخائر ُيتوقع أن تتسبب في تديرھا بشكل  موجودين ھناك، فإن ھذا ال يفّسِ
 كامل.

وقد أصبح تقاعس التحالف عن إيالء االعتبار الكافي لوجود المدنیین في المدينة عند اختیار األھداف أمراً جلیاً في 
لتحالف ، صرَّح الجنرال ستیفن تاونسند، القائد األمريكي لقوات ا2017يولیو/تموز  2مرحلة مبكرة من العملیة. ففي 

التي تتصدر العملیة، قائالً" "... نحن نطلق النار على كل قارب نجده أمامنا. أما من يريد أن يخرج من الرقَّة في الوقت 
وھو افتراض خاطئ مؤداه أن كل قارب يحمل مقاتلین وأسلحة لتنظیم  13الحالي، فعلیه أن يصنع طوافة ھوائیة"،

                                                                                                                                                       

 أما "قوات سوريا الديمقراطیة" فلم تذكر على اإلطالق أية بیانات عن الضربات التي نفَّذتھا. 

isis-trapping-to-close-forces-backed-https://www.nytimes.com/2017/07/02/world/middleeast/us-ُمتاح على الرابط:  13

Raqqa.html?_r=0-in-holdouts  

https://www.nytimes.com/2017/07/02/world/middleeast/us-backed-forces-close-to-trapping-isis-holdouts-in-Raqqa.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/07/02/world/middleeast/us-backed-forces-close-to-trapping-isis-holdouts-in-Raqqa.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/07/02/world/middleeast/us-backed-forces-close-to-trapping-isis-holdouts-in-Raqqa.html?_r=0
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الساعون إلى الھرب من المدينة في ذلك الوقت ال يجدون أمامھم خیاراً سوى  "الدولة اإلسالمیة"، بینما كان المدنیون
  14عبور النھر على متن قوارب (حیث كانت الجسور قد ُدّمِرت من جراء الضربات التي شنَّتھا قوات التحالف).

يمكن تصويبھا بدقَّة كما استخدمت قوات التحالف كمیات كبیرة من الذخائر التي لھا تأثیر واسع النطاق، أو التي ال 
على أھداف بعینھا تقع في مناطق مأھولة بالسكان المدنیین. وينطبق ھذا، باألخص، على قذائف المدفعیة، التي 

والواقع أن معظم قذائف المدفعیة  15متراً، حتى وإن كانت مزوَّدة بنظم توجیه دقیق. 50يصل ھامش الخطأ فیھا إلى 
متر. ويكاد  100لرقَّة كانت غیر ُموجَّھة، وذات ھامش خطأ أكبر يصل إلى أكثر من التي استخدمتھا قوات التحالف في ا

يكون من المؤكد أن يؤدي عدم الدقة في استخدام مثل ھذه القذائف في المناطق السكنیة، التي ال تبعد فیھا المباني 
قوات األمريكیة نفسھا أنھا أطلقت عن بعضھا البعض سوى بضعة أمتار قلیلة، إلى إزھاق أرواح مدنیین. وقد اعترفت ال

وتتفاخر قوات مشاة البحرية األمريكیة ("المارينز") بعطب  16عشرات اآلالف من قذائف المدفعیة إلى داخل المدينة.
وإذا كان التقرير الحالي يركِّز  17مدافعھا من طراز "ھاويتزر"، بعد أن أطلقت عدداً ھائالً من القذائف خالل فترة قصیرة.

يا الضربات الجوية من المدنیین، فقد سبق لمنظمة العفو الدولیة أن وثَّقت في تقرير سابق الخسائر في على ضحا

                                                                                                                                                       

 MDEسوريا" (رقم الوثیقة: -مذبحة": مدنیون ُمحاصرون في معركة الرقَّةانظر: منظمة العفو الدولیة، ""لن أنسى ھذه ال 14

 . ُمتاح على الرابط:2017أغسطس/آب  24)، 24/6945/2017

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/en/    

ملیمتر، تؤدي إلى تقلیل الخطأ  155"، التي تُزوَّد بھا قذائف المدفعیة عیار M1156على سبیل المثال، فإن أجھزة التوجیه طراز " 15

ملیمتر، التي  155متراً، بغض النظر عن مدى القذيفة. إال إن معظم قذائف المدفعیة عیار  50و 30الدائري المحتمل إلى ما بین 

متر، إذا ما أُطلقت بأقصى  300و 200كانت غیر ُموجَّھة، ويتراوح الخطأ الدائري الُمحتمل فیھا إلى ما بین  اسُتخدمت في الرقَّة،

مدى لھا. انظر: "كیف تقرأ طلب الجیش تخصیص میزانیة للحصول على مزيد من المعدات الحربیة الدقیقة"، في مجلة "نیويورك 

artillery-https://www.nytimes.com/2018/05/01/magazine/army- اح على الرابط:. [باإلنجلیزية]. ُمت2018مايو/أيار  1تايمز"، 

howitzer.html-budget 

. 2013إبريل/نیسان  26ى "شبكة إعالم الدفاع"، " تتجه إلى أفغانستان"، علXM1156وكذلك: "أجھزة توجیه دقیق من طراز "

kit-guidance-isionprec-155mm-https://www.defensemedianetwork.com/stories/xm1156- [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:

afghanistan/-to-heads 

 وانظر أيضاً: الجزء الخاص باألسلحة في التقرير الحالي.

"قوات مشاة البحرية تطلق قذائف مدفعیة في الرقَّة بكثافة مما أدى إلى عطب مدفعین من طراز ھاويتزر"، مجلة "مارين تايمز"،  16

 تاح على الرابط:. [باإلنجلیزية]. مُ 2017نوفمبر/تشرين الثاني  2

-two-intense-so-was-raqqa-of-barrage-artillery-https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine

out/-burned-howitzers 

وانظر كذلك: الموجز الصحفي الذي قدَّمه الرائد جون واين تروكسیل (كبیر المستشارين لدى رئیس ھیئة األركان المشتركة 

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على صفحته الرسمیة بموقع "فیسبوك" على الرابط:2018يناير/كانون الثاني  23األمريكیة) يوم 

 https://www.facebook.com/SEAC.JCS/videos/1822475634443381/    

 المصدر السابق.  17

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/en/
https://www.nytimes.com/2018/05/01/magazine/army-artillery-budget-howitzer.html
https://www.nytimes.com/2018/05/01/magazine/army-artillery-budget-howitzer.html
https://www.nytimes.com/2018/05/01/magazine/army-artillery-budget-howitzer.html
https://www.defensemedianetwork.com/stories/xm1156-155mm-precision-guidance-kit-heads-to-afghanistan/
https://www.defensemedianetwork.com/stories/xm1156-155mm-precision-guidance-kit-heads-to-afghanistan/
https://www.defensemedianetwork.com/stories/xm1156-155mm-precision-guidance-kit-heads-to-afghanistan/
https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine-artillery-barrage-of-raqqa-was-so-intense-two-howitzers-burned-out/
https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine-artillery-barrage-of-raqqa-was-so-intense-two-howitzers-burned-out/
https://www.facebook.com/SEAC.JCS/videos/1822475634443381/
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كما وثَّقت لجوء قوات التحالف إلى  18صفوف المدنیین من جراء عملیات القصف المدفعي لقوات التحالف في الرقَّة،
  2017.19یو/حزيران شّنِ ضربات عشوائیة، وخاصة باستخدام الفوسفور األبیض، في يون

 عائلة األسود
مرصع تسعة مدني�، ُقتل ثمانية منهم يف غارة جوية وُقتل التاسع من جراء لغم أو عبوة 

 ناسفة ُمرتجلة وهو يحاول العثور عىل ناج�

"كنَّا نعتقد أنه "خالل يوم� سوف ينتهي كل شئ، فسوف تأتي إلينا 

 20الغد"."قوات سوريا الديمقراطية اليوم أو يف 

   2017يونيو/حزيران  8محمد عثمان األسود، أحد الناج� من هجوم لقوات التحالف يوم 

 

كان جمال عثمان األسود واحداً من أربعة أشقاء من منطقة يسكنھا ذوو الدخل المنخفض غربي مفرق الجزرة الواقع 
الستعادة الرقَّة من قبضة تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، في الضواحي الغربیة لمدينة الرقَّة. وعندما بدأ التحالف حملته 

، بدأ ھو وأشقاؤه عمار ومحمد وخالد (ولم يبق على 1990عاماً وكان قد أصبح تاجراً ناجحاً. ففي عام  41كان عمره 
اً على الطريق قید الحیاة سوى خالد ومحمد) مشروعاً تجارياً لبیع األغذية واألدوات المنزلیة. وأصبح األربعة يديرون متجر

الرئیسي المزدحم غربي مفرق الجزرة، وھو متجر يبیع كل شئ، من حلیب األطفال وحتى شاشات التلیفزيون 
 الُمسطَّحة.

 20، أصبح بإمكانھم، بعد أن عملوا معاً قرابة 2010وكان األشقاء األربعة يحلمون ببناء بیت خاص لھم. وبحلول عام 
لى قطعة أرض تقع قبالة بیت العائلة القديم. واستغرق البناء نحو عام، وكلَّف األشقاء ما عاماً، أن يبدأوا أعمال البناء ع

ألف دوالر أمريكي. وكانوا، في بادئ األمر، يعتزمون بیع بعض شقق العمارة،  60ادخروه طوال حیاتھم، وھو حوالي 
ي سوريا وما أعقبھا من نزاع، تراجعت شقة، واستثمار األرباح في التجارة، ولكن عندما بدأت األزمة ف 12البالغة 

األنشطة التجارية، ومن ثم سعى األشقاء جاھدين لالنتھاء من التجھیزات الداخلیة في العمارة، ولم يبیعوا سوى 
 شقة واحدة، في الدور الرابع، لعائلة جھَّزت الشقة ثم رحلت عن المدينة.

خلیة في العمارة، فقد استمر كل من جمال ومحمد وخالد في ونظراً لعدم قدرة األشقاء على استكمال التجھیزات الدا
العیش مع زوجاتھم وأطفالھم في مساكن مستأجرة في أماكن أخرى من المدينة، بینما ظل الشقیق األصغر عمار 
يعیش مع والدته في بیت العائلة القديم في الشارع المقابل للعمارة الجديدة التي لم يتم االنتھاء من تجھیزھا. 

ستخدم األشقاء الطابق األرضي والقبو في العمارة الجديدة كمستودع لبضائعھم. وأصبح البیت الجديد، بطوابقه وا
                                                                                                                                                       

 MDEسوريا" (رقم الوثیقة: -ة العفو الدولیة، ""لن أنسى ھذه المذبحة": مدنیون ُمحاصرون في معركة الرقَّةمنظم 18

 . ُمتاح على الرابط:2017أغسطس/آب  24)، 24/6945/2017

nts/mde24/6945/2017/en/https://www.amnesty.org/ar/docume    

منظمة العفو الدولیة، "تحلیل الخبراء يُظھر أن استعمال التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة الفوسفور األبیض قد يرقى إلى  19

expert-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria- . ُمتاح على الرابط:2017يونیو/حزيران  16جريمة حرب"، 

 crime/-war-to-amount-may-phosphorus-white-of-use-coalition-usled-shows-analysis 

 .2018فبراير/شباط  8مقابلة مع محمد األسود، الرقَّة،  20

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/


 

  "اإلبادة حرب"

ة مدينة يف املدني� صفوف يف فادحة خسائر   بسوريا الرقَّ

 21 الدولية العفو منظمة

األربعة، واحداً من المباني العالیة القلیلة جداً في ذلك الحي، الذي تتألف أغلب مبانیه من طابق أو طابقین. كما كان 
لتقلیدية األقدم ذات الطابق الواحد (والتي عادًة ما ُيشار إلیھا باسم بالبیت الجديد قبو، وھو ما تفتقر إلیه البیوت ا

"البیوت العربیة"). وبعد وقت قصیر من بدء العملیة العسكرية، التي شنَّتھا قوات التحالف و"قوات سوريا الديمقراطیة" 
ت المنطقة ساحة قتال. وأصبح ، أصبح2017يونیو/حزيران  6الحلیة إلخراج تنظیم "الدولة اإلسالمیة" من الرقَّة يوم 

 القبو الموجود في عمارة عائلة األسود ملجًأ للعائلة ولبعض الجیران.

 القصف بالفوسفور األبيض

ر  في بداية العملیة العسكرية، وقبل بدء القصف، أسقطت طائرات التحالف منشورات على منطقة مفرق الجزرة تحّذِ
وھو مطلب صعب وينطوي على  21لة اإلسالمیة" وأن يغادروا المدينة،السكان بأن يبتعدوا عن مقاتلي تنظیم "الدو

مخاطر بالنظر إلى السجل الُمثبت لتنظیم "الدولة اإلسالمیة" في استھداف المدنیین الذين حاولوا الھروب من المدن 
لة بالفوسفور ، أطلقت قوات التحالف قذائف مدفعیة ُمحمَّ 2017يونیو/حزيران  8وفي  22الواقعة تحت سیطرة التنظیم.

األبیض على منطقة مفرق الجزرة، وذلك فیما يبدو بھدف خلق ستار دخاني يمكن أن تتقدم من خالله عناصر القوات 
وقد تحقَّقت منظمة العفو الدولیة من مقاطع فیديو الُتقطت  23البرية في "قوات سوريا الديمقراطیة" إلى داخل المنطقة.

وقد ُألقیت بغزارة شظايا ُمشبَّعة  24تُظھر مواد حارقة ملتصقة بمنازل المدنیین. للواقعة ونُشرت على اإلنترنت، وھي
 بمادة الفوسفور األبیض على المنطقة المحیطة بعمارة عائلة األسود والمتجر الخاص بھا.

 وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، قال محمد األسود، وھو أحد الشقیقین اللذين نجیا من الھجوم من عائلة
 األسود:

يونیو/حزيران، بعد الھجوم األول على المنطقة، وھو القصف بالفوسفور األبیض  8كنَّا نقیم في القبو منذ 
الذي أدى إلى إحراق مستودع األغذية الخاص بأحد الجیران، وكذلك متجر األحذية الخاص بجار آخر في زاوية 

قت في القبو، ولكننا كنَّا نتنقَّل ما بین القبو وبیت الطريق الرئیسي. وخالل ھذه األيام، كنَّا نقضي معظم الو

                                                                                                                                                       

 انظر، على سبیل المثال، الرابط التالي: 21

qa.Sl/photos/a.780113668666553.1073741828.780110825333504/15651693268276https://www.facebook.com/Raq

46/?type=3&theater 

 وكذلك الرابط التالي:

raqqa-onto-coalition-international-by-dropped-leaflets-june-017/8https://isis.liveuamap.com/en/2 

 MDEانظر، على سبیل المثال: منظمة العفو الدولیة، "مھما كان الثمن: الكارثة المدنیة في غرب الموصل" (رقم الوثیقة:  22

 ، وُمتاح على الرابط:2017يولیو/تموز  11)، 14/6610/2017

 iraq/-mosul-west-in-catastrophe-civilian-cost-any-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/07/at 

ملیمتر. انظر: منظمة العفو الدولیة، "تحلیل الخبراء  155ن طراز "" عیار األرجح أن قذائف المدفعیة كانت قذائف أمريكیة الصنع م 23

. 2017يونیو/حزيران  16ُيظھر أن استعمال التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة الفوسفور األبیض قد يرقى إلى جريمة حرب"، 

 ُمتاح على الرابط:

-white-of-use-coalition-usled-shows-analysis-expert-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria

crime/-war-to-amount-may-phosphorus 

 ق.المصدر الساب 24

https://www.facebook.com/Raqqa.Sl/photos/a.780113668666553.1073741828.780110825333504/1565169326827646/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Raqqa.Sl/photos/a.780113668666553.1073741828.780110825333504/1565169326827646/?type=3&theater
https://isis.liveuamap.com/en/2017/8-june-leaflets-dropped-by-international-coalition-onto-raqqa
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/07/at-any-cost-civilian-catastrophe-in-west-mosul-iraq/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
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العائلة القديم في الجھة المقابلة من الطريق لكي نستخدم الحمام والمطبخ. ولم يكن ھناك بديل عن ذلك، 
  25ألنه ال توجد ھذه المرافق في القبو.

ودفع االثنان أمواالً لمھربین تابعین لتنظیم ومع بوادر اقتراب المعركة، غادر الشقیقان الصغیران، خالد وعمار، المنطقة. 
"الدولة اإلسالمیة" حتى يتسنى لھما الرحیل، حیث كان ھذا ھو السبیل الوحید. كما اتخذ الشقیقان اآلخران، جمال 

وقرر االثنان البقاء  26ومحمد، بعض االحتیاطات، فأرسال أمھما وزوجتیھما وأطفالھما إلى منطقة آمنة في مدينة منبج.
الرقَّة لحماية تجارتھما والبیت الذي كدح األشقاء طويالً من أجل بنائه، فقد كانا يعرفان أنھما إذا غادرا الرقَّة، فسوف  في

يستولي مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة" على أمالكھما، وُيحتمل أن يستخدموا البیت ألغراضھم مما يعرِّضه لخطر 
 ضربات قوات التحالف.

ومحمد يحتمیان من القصف في القبو، كان ينضم إلیھم بعض الجیران، ممن عجزوا عن مغادرة  وعندما كان جمال
 المدينة وأصبحوا يشعرون بأنھم ُعرضة للخطر في بیوتھم األقل متانة.

عاماً، وكانت تعیش في شارع يبعد بضعة شوارع  38ومن ھؤالء أم إبراھیم، وھي أرملة وأم لطفلین وتبلغ من العمر 
 نوب غربي بیت عائلة األسود. وقد قالت لمنظمة العفو الدولیة:قلیلة ج

أمضیت عدة لیال مع أطفالي في قبو بیت األسود. كان أفراد داعش واألكراد ["قوات سوريا الديمقراطیة"] 
يتقاتلون فوق رؤوسنا، وكان أطفالي يشعرون بخوف شديد، ولكن بیتنا بیت عربي ال يوفر لنا حماية من 

ھیك عن قذائف الھاون والصواريخ. كنا نشعر بأننا أكثر أمنا في القبو، وأكثر أمنًا أيضاً ألننا مع الطلقات، نا
أشخاص آخرين. بعد عدة أيام عدنا إلى بیتنا لكي نغیر ثیابنا. قال بعض جیراني إن األكراد قد أصبحوا قريبین 

 27ونجحنا في الوصول إلیھم بأمان. جداً منا وبوسعنا أن نحاول الوصول إلیھم. ذھبت وأطفالي مع جیراني

وكان مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة" ال يزالون في المنطقة في ذلك الوقت، ولكنھم لم يكونوا في أماكن مالصقة 
لعمارة عائلة األسود. وذكر بعض الجیران أن مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" كانوا يقیمون معظم الوقت في مسجد 

ويقع المسجد في شمال شرقي عمارة عائلة األسود وتفصله عنه بضع بنايات. وكان جمال ومحمد التقوى وحوله، 
األسود يدركان جیداً أن بوسع مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" أن يقتحموا البیوت متى أرادوا وأن يستولوا علیھا 

روى محمد لمنظمة العفو الدولیة ما فعاله آنذاك الستخدامھا كمواقع للقنَّاصة، ولھذا اتخذا بعض اإلجراءات الوقائیة. و
 قائالً:

لم يأتِ أفراد داعش إلى شارعنا، ولكن لو كانوا قد أتوا لكان من المستحیل علیھم أن يصعدوا إلى سطح 
العمارة أو حتى أن يدخلوا العمارة دون علمنا. كنَّا قد أغلقنا جمیع األبواب وسددنا ممر الوصول إلى السلَّمین 

لطابق األرضي بأسطح الطاوالت والصناديق الخشبیة. كنا نخرج من القبو ونعود إلیه طوال النھار، وبعد من ا
 غروب الشمس نبقى في القبو.

ونظراً ألن العمارة كانت جديدة ولم تُستكمل تجھیزات المرافق فیھا، فقد كان يتعین على من يحتمون في القبو أن 
ئلة األسود القديم لطھي الطعام واستخدام المرحاض. وقد حكى محمد األسود يعبروا الطريق متوجھین إلى بیت عا

 لمنظمة العفو الدولیة تفاصیل الحیاة آنذاك، قائالً:

] وحتى وقوع 2017يونیو/حزيران  10رمضان [ 15يومًا تقريباً، من يوم  20ظللنا ننام في القبو على مدى 
الغارة الجوية. كنَّا ننام ھناك كل لیلة، حتى في أيام العید. وكان ھناك شخص يحضر لنا خبزاً. كنَّا نعتقد أنه 

                                                                                                                                                       

 .2018فبراير/شباط  8و 7مقابلة مع محمد األسود، الرقَّة،  25

كیلومتر شمال غربي الرقَّة، وقد سبق استعادتھا من قبضة تنظیم "الدولة اإلسالمیة"،  140منبج مدينة تقع على بعد حوالي  26

 وكانت تحت سیطرة "قوات سوريا الديمقراطیة".

 .2018ير/شباط فبرا 13مقابلة مع أم إبراھیم، الرقَّة،  27
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الديمقراطیة الیوم أو في الغد. وطوال "خالل يومین سوف ينتھي كل شئ، فسوف تأتي إلینا قوات سوريا 
 ھذه الفترة لم تتعرض العمارة للقصف.

بیوم، كانت ھناك خمس أو ست عائالت معنا في القبو، ثم انصرف معظمھم، ولم يبق معنا إال وقبل العید 
أبو محمود وزوجته وأطفالھما. أخبرت أبو محمود أن علیه أن يحاول الذھاب أيضاً ھو وأسرته، ولكنه قال: "لن 

لقاً، وكنَّا قد قمنا نترككم، ومصیرنا ھو مصیركم". بقیُت لكي أحمي بیتنا وسبل عیشنا، كان متجرنا مغ
بتخزين كل البضائع في العمارة [الجديدة] وفي بیت العائلة. وكان أبو محمود يظنُّ أننا جمیعاً سنكون في 

 أمان في القبو.

كنَّا نقضي معظم الوقت في القبو خالل النھار، ولكنَّنا كنَّا نتنقَّل ما بین القبو وبیتنا القديم على الطريق 
ي نستخدم الحمام والمطبخ. كنَّا على يقین من أن الطائرات [التابعة للتحالف] التقطت الصغیر المقابل لك

صوراً لشارعنا، وأنھم يعرفون تحركاتنا، من خروجنا ودخولنا ما بین العمارة الجديدة والبیت القديم، وأنھم البد 
 تقدنا أن األمر قد انتھى.قد عرفوا أننا مدنیون ومعنا عائالت وأطفال. وخالل العید توقَّف القصف، فاع

 8من  4 -عاماً  41عاماً؛ جمال األسود،  17عوام، ومحمود، أ 8عمار،  عاماً، وأخويھا 13أمل عثمان، 
 في الرقة. صورة خاصة 2017حزيران  28ضحايا قتلوا في قصف جوي لقوات التحالف في 



 

  "اإلبادة حرب"

ة مدينة يف املدني� صفوف يف فادحة خسائر   بسوريا الرقَّ

 24 الدولية العفو منظمة

 الرضبة الجوية

كان محمد يجلس في مدخل القبو عندما وقعت الغارة الجوية. كانت الساعة حوالي السابعة والنصف مساًء في رابع 
 ). وقد روى لمنظمة العفو الدولیة ما حدث آنذاك قائالً:2017يونیو/حزيران  28أيام العید (

ُف الوقت ألن أخي جمال، الذي كان في القبو في األسفل، كان قد سألني كنَّا على وشك تناول الطعام. أعر
للتو عن موعد [آذان] المغرب حتى يمكنه أن ُيفطر. كان شھر رمضان قد انتھى، ولكن كان جمال صائماً في 
ذلك الیوم لكي ُيعوِّض يوماً آخر أفطره في رمضان، حیث لم يقدر على الصیام ذلك الیوم بسبب القصف في 

لحي. كنُت أجلس على صفیحة نفط فارغة أمام باب القبو أتحدُث مع أبو محمود، الذي كان رابضاً بجواري. ا
كانت زوجته وأطفاله في القبو مع أخي جمال. كنَّا معتادين أن نغلق الباب عندما تغرب الشمس وال نترك 

 القبو حتى صباح الیوم التالي. ولكن فجأة جاءت الضربة.

لبعض الوقت. وعندما أفقُت، كان الظالم يخیِّم على المكان، واكتشفُت أنني ُأصبُت في ظھري فقدُت الوعي 
 وساقي. ربما كانت الساعة التاسعة لیالً، ال أعرف.

وقد ُدمرت العمارة المكوَّنة من أربعة طوابق، حیث انھار الھیكل الداخلي، وتكوَّمت الطوابق فوق بعضھا البعض. ويحكي 
 عد ذلك قائالً:محمد ما حدث ب

ذھبُت ألحتمي في بیت العائلة القديم على الطريق المقابل حتى بزوغ ضوء النھار، وفي الصباح الباكر 
داً تحت األنقاض. كان حیاً،  ذھبُت إلى العمارة المنھارة. استطعُت أن أرى جسد محمود، ابن صديقي، ُممدَّ

 صوت أخي جمال وصوت أمال، ابنة صديقي ولكنه كان محشوراً من وسطه تحت عمود ضخم منھار. سمعتُ 
أبو محمود، وھما يصرخان طلباً للنجدة، ولكن لم أستطع أن أبصرھما. حاولُت أن أساعد محمود، ولكن العمود 
كان ثقیالً جداً. ذھبُت ألحضر أشقاء أبو محمود من منطقة أخرى وُعْدنا. طلب محمود أن يشرب، فأعطیناه 

يح األنقاض، فذھبت ألطلب المساعدة من أفراد داعش قرب المسجد، ولكنھم بعض الماء. لم نستطع أن نز
ين". وأخیراً، ذھبُت إلى "قوات سوريا الديمقراطیة" (في موقعھم على  رفضوا، وقالوا عنَّا إننا من "المرتّدِ

مباشرًة)، جبھة القتال). ذھبُت إلیھم رافعًا يدي، ولكنھم أخذوا يصیحون ويطلقون النار حولي (ولیس عليَّ 
 وقالوا "أنت من داعش".

وبعد ذلك، احتجزوني لمدة يومین. وفي ذلك الوقت، لم 
أكن أعرُف ما حدث ألخي جمال وكذلك لمحمود وأمال. 
أدركُت أن اآلخرين قد ماتوا ألنه لم تكن ھناك أي أصوات 
تصدر منھم. وفي نھاية المطاف، نقلني عناصر "قوات 
سوريا الديمقراطیة" إلى مستشفى میداني في 

اك استخرجوا الشظايا من ظھري السلحبیة، وھن[قرية] 
وساقي. وبعد ذلك نقلوني إلى قاعدة استخبارات 
عسكرية تخص "قوات سوريا الديمقراطیة" في [قرية] 

 1حاوي الھوى. وعندما أطلقوا سراحي [يوم السبت 
، في العاشرة مساًء]، عدُت إلى 2017يولیو/تموز 

ن البیت، ووجدُت أن ھناك مزيدًا من االنھیارات، حتى أ
األنقاض أغلقت تماماً أي منفذ إلى القبو. لم تكن ھناك 
أية عالمات تدلُّ على أن ھناك أحیاء، سواء محمود أو 
أخي جمال أو أي شخص آخر. غادرُت المنطقة، وبعد 

من مفرق خطط مبنى عائلة األسود، بالقرب  ذلك تمكَّنُت من مغادرة الرقَّة. 
في الرقة الغربیة، التي قصفھا التحالف في  الجزرة

مدنیین،  8ما أدى إلى قتل  2017حزيران  28
 منظمة العفو الدولیة ©.  خمسة منھم اطفال.
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  28 في غارة لقوات التحالف فيمحمد األسود متامالً قبو مبنى عائلته، حیث قتل أخوه وسبعة مدنیین آخرين 
 منظمة العفو الدولیة ©. . دمر المبنى بالكامل2017حزيران 
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 5مدنیین، و 8صور من القمر االصطناعي تظھر مبنى عائلة األسود قبل وبعد تدمیره بغارة لقوات التحالف التي قتلت 
 .2017حزيران  28منھم اطفال في 

 

 املوت البطيء تحت األنقاض

الوقت نفسه، ظل أعمام األطفال يترددون على موقع الضربة. وقد روى أحدھم، وُيدعى طه محمد عثمان، لمنظمة في 
 العفو الدولیة ما رآه آنذاك، قال:

عاماً]. كان میتاً. وبعد  50أول من رأيته، عندما ذھبُت إلى العمارة المنھارة، ھو أخي محمد محمود عثمان [
عاماً، محشوراً تحت عمود. حاولنا أن نزيح العمود من فوقه،  17البالغ من العمر ذلك، رأيت ابنه محمود، 

عاماً، وكان میتاً. لم أستطع أن أرى  12ولكنَّنا لم نستطع. وبعد ذلك، رأيُت شقیقه أنس، البالغ من العمر 
خي، موجودة عاماً، ولكني كنُت أسمع صوتھا. كانت فاطمة، زوجة أ 13شقیقته أمال، البالغة من العمر 

 28ھناك أيضاً. لم أستطع أن أراھا، ولكن فیما بعد استخرجنا جثَّتھا ودفنَّاھا.

وظل األعمام في الموقع حتى المساء، يحاولون إنقاذ األحیاء الذين ُحشروا في القبو تحت األنقاض. ولكن بالرغم من 
ات حفر، فعادو ا إلى بیوتھم ورجعوا في الیوم التالي لیواصلوا كل محاوالتھم، كان من المستحیل رفع األنقاض بدون معدَّ

محاولتھم المحفوفة بالمخاطر، نظراً الستمرار القصف ونیران قذائف الھاون، ولكنھم ظلوا عاجزين عن إخراج األحیاء. 
 وطوال الوقت، كان قصف المواقع متبادالً بین "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات تنظیم "الدولة اإلسالمیة".

 ل طه محمد عثمان روايته لألحداث آنذاك قائالً:وُيكم

]، كان ثالثة منھم ال يزالون أحیاًء تحت األنقاض، وھم جمال وأمال 2017يونیو/حزيران  29في يوم الخمیس [
ومحمود. لم نكن نرى سوى محمود، ولكنَّنا كنا نسمع أصوات االثنین اآلخرين. كان محمود يسأل دائماً: "أين 

                                                                                                                                                       

 .2018فبراير/شباط  8مقابلة مع طه محمد عثمان، الرقَّة،  28
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النجدة، أريد ماًء". كانت أمال تصرخ أيضاً طلباً للنجدة، رغم أننا لم نكن نستطیع أن نراھا.  أبي؟ أين أختي؟
 بقینا ھناك حتى أصبح القصف قريباً جداً.

وفي يوم الجمعة، كان من الصعب الذھاب مباشرًة إلى الموقع. كانت ھناك اشتباكات شديدة في المكان 
نَّا االنتقال إلى أماكن مختلفة (في المدينة القديمة). طلبنا الذي نعیش فیه. ظل أفراد داعش يطلبون م

ين. وعندما عدنا أخیراً إلى  منھم المساعدة إلنقاذ األحیاء في القبو، ولكنھم رفضوا ووصفونا بأننا من المرتّدِ
 القبو يوم الجمعة، كان جمیع من ھناك قد ماتوا.

 وكان من ُقتلوا من جراء الغارة الجوية ھم:

 عثمان األسودجمال  -1
 محمد عثمان (أبو محمود) -2
 فاطمة (محمد عثمان، زوجة أبو محمود) -3

 أبناء محمد عثمان (من زوجته األولى المتوفاة)

 عاماً  17محمود،  -4
 عاماً  13أمال،  -5
 عاماً  14أحمد،  -6
 عاماً  12أنس،  -7
 عمار، ثمانیة أعوام -8

 وقال محمد األسود لمنظمة العفو الدولیة:

ين في األطفال الذين ماتوا كان وا أبناء طیبین، وكان والدھم كثیراً ما يتحدث عنھم. كان يقول إنھم جمیعاً ُمجّدِ
العمل. كان محمود يھوى الحاسوب، وكانت لديه معرفة جیدة باإللكترونیات. كان يعمل في صیدلیة ويحاول 

ھوى السیارات، وكان عامًا وي 14أن يدَّخر بعض المال ألنه كان يريد شراء دراجة بخارية. وكان أحمد عمره 
عاماً فقط، ولكنھا كانت تساعد كثیراً في األعمال المنزلیة  13يعمل في محل حلويات. أما أمال فكان عمرھا 

عاماً، وكانت لديه درَّاجة قديمة وكان يريد واحدة  12بعد وفاة والدتھا قبل عامین. وكان أنس يبلغ من العمر 
 ن عمره ثمانیة أعوام.جديدة. وكان عمار أصغر من مات، حیث كا

 األلغام والعبوات الناسفة املُرتجلة

لم تسمح "قوات سوريا الديمقراطیة" للسكان بالعودة إلى الرقَّة إال بعد أسابیع من انتھاء العملیة العسكرية بشكل 
. وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، تمكن محمد وخالد، شقیقا جمال عثمان 2017أكتوبر/تشرين األول  17كامل في 

قوا مصرعھم في الضربة الجوية التي دمَّرت بیت األشقاء قبل األسود، من العودة إلى حیِّھم النتشال جثث الذين ل
أربعة شھور. واستأجر الشقیقان جرَّافة لرفع أنقاض البیت المھدَّم، وعثروا على جثة جمال. كان ھذا بمثابة صدمة 

في للشقیقین، حیث كان لديھما انطباع بأنه تم إنقاذ جمال، وكانوا يبحثون عنه، دون جدوى، في المستشفیات 
 المناطق الخاضعة لسیطرة "قوات سوريا الديمقراطیة". 

كما كان الشقیقان يبحثان عن شقیقھما األصغر عمار، الذي سبق أن التجأ إلى مدينة منبج ولكنَّه تمكن من العودة 
سوريا إلى الرقَّة بعد وقوع الضربة الجوية مباشرة. وقد قطع عمار ھذه الرحلة الخطرة بمساعدة ُمجنَّد من "قوات 

ر وأن أقاربه تحت األنقاض. وبعد أن شرع عمار في  الديمقراطیة"، كان يعرفه من الرقَّة وأخبره أن بیت عائلته قد ُدّمِ
رحلة العودة إلى الرقَّة اختفى، وظن شقیقاه أنه ُمحتجز لدى "قوات سوريا الديمقراطیة". وقد روى محمد لمنظمة 

 العفو الدولیة ما حدث آنذاك قائالً:
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قد سمعنا شائعات بأن جمال في المستشفى وأن عمار في السجن. وقبل عودتنا إلى الرقَّة، بحثنا ا كنَّ 
عن جمال في جمیع المستشفیات، في مدن تل أبیض والقامشلي وكوباني ومنبج، كما سألنا "قوات سوريا 

 أنھما ماتا. الديمقراطیة" عن عمار، ولكنَّنا لم نتلق أية معلومات عن أي منھما. لم نكن نعرف

لم نعلم بأن عمار قد مات إال بعد خمسة شھور من وفاته، حین عثرنا على جثته ملقاة في أحد الشوارع 
متراً فقط. تعرَّفنا علیه من مالبسه ومن خاتم زواجه، الذي ُكسر  60أو  50بالقرب من بیتنا، على بعد حوالي 

مة. كان يرتدي الجالبیة السوداء نفسھا، من طرفه الداخلي. كان جسده سلیماً، ولكن رأسه كانت م ھشَّ
التي تتذكر زوجته أنه كان يرتديھا عندما غادر منبج [متوجھاً إلى الرقَّة]. وكانت لحیته قصیرة، ألنه كان في 
منبج ولیس في منطقة خاضعة لسیطرة داعش حیث ُيجبر الرجال على إطالة لحاھم. وعرفنا فیما بعد، من 

طیة"، أن عمار لقي مصرعه عندما داس على لغم، وأن جنديًا من "قوات سوريا "قوات سوريا الديمقرا
 الديمقراطیة" كان معه وفقد ساقه من جراء االنفجار نفسه.

لقد ُعدنا لنبحث عن جمال وعمار. كنَّا نعتقد أنَّنا سنجدھما على قید الحیاة ال بین األموات. طوال الوقت كان 
لم ندرك أن جمال قد مات إال بعد أن رفعنا جمیع األنقاض من القبو، حیث عمار ملقى في الشارع المجاور. 

 أبو محمود وعائلته.  وجدنا جثته، مع جثث

 السلب والنهب

كان محمد وجمال األسود قد اختارا البقاء في الرقَّة لحماية ممتلكات العائلة وسبل عیشھا. كانا يعرفان أنھما إذا غادرا 
لي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" سوف يسرقون البضائع الخاصة بھما. وقد ثبت أن مخاوفھما المدينة، فاألرجح أن مقات

لھا أساس، وإن كانت الممتلكات قد نُھبت، على ما يبدو، بعدما سیطرت "قوات سوريا الديمقراطیة" على المنطقة. 
 وقد روى محمد لمنظمة العفو الدولیة تفاصیل ذلك قائالً:

البیت العربي [بیت العائلة القديم الكائن على الطريق المقابل للعمارة الجديدة] قد ُنھب، عندما ُعدنا، كان 
وكانت جمیع البضائع التي قمنا بتخزينھا ھناك قد ضاعت. ُكنَّا قد خزَّنا البضائع في مكانین، نصفھا في العمارة 

فقدنا كل شئ. ولكن كل شئ  العالیة ونصفھا في البیت العربي، حتى إذا ُقصف مكان منھما ال نكون قد
 ضاع؛ صفائح زيت الطعام، وبرامیل الوقود، وحلیب األطفال، كل شئ.

ويبدو أن سلب ونھب كل ما لم ُيدمَّر من جراء القصف أو القتال قد أصبح أمراً معتاداً في مختلف أنحاء الرقَّة وخارجھأ 
ھا. وقد ذكر معظم سكان الرقَّة، الذين أجرت منظمة في األماكن التي استعاد تنظیم "الدولة اإلسالمیة السیطرة علی

العفو الدولیة مقابالت معھم، أن أمالكھم، سواء أكانت بیوتاً أو متاجر، قد نُھبت. وقال السكان إن أفراد "قوات سوري 
  29الديمقراطیة" كانوا مسؤولین عن النھب وعن السماح آلخرين بالنھب.

 لرضباتشظايا الذخائر وتقارير التحالف عن ا

زار مندوبو منظمة العفو الدولیة موقع الضربة مع أفراد عائلة األسود، الذين أحضروا شظیتین الثنتین من الذخائر وقالوا 
 AGM-114إنھم استخرجوھما من أنقاض العمارة الُمھدَّمة. وكانت األولى جزءاً من قذيفة ھاون من قذيفة طراز "

Hellfire تیكسیستمز" في فیرجینیا بالواليات المتحدة. وكانت الثانیة قطعة من "وحدة ذخائر "، تصنیع شركة "ألیانت
الھجوم المباشر المشترك" أمريكیة التصمیم، وھي عبارة عن قنبلة ُموجَّھة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي 

  30إس) تُلقى من الجو.

                                                                                                                                                       

  من التقرير الحالي.  77ات في صفحةانظر مزيداً من المعلوم 29

التقط مندوبو منظمة العفو الدولیة صوراً للشظیتین، وتعرَّف علیھما خبراء عسكريون استناداً إلى األرقام المسلسلة وبیانات  30

 28أخرى واضحة على الشظیتین. انظر الصور في صفحة 
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وال تتضمن تقارير التحالف عن الضربات التي شنَّھا البیانات الالزمة عن تاريخ تنفیذ الضربة وتوقیتھا وموقعھا على وجه 
افیة يصبح من المستحیل تحديد ما إذا كانت تفاصیل أي من الضربات الواردة في ھذا الدقة. وفي غیاب ھذه الشف

 التقرير تتماشى مع تفاصیل الضربة التي أصابت عمارة عائلة األسود.

وجد بین حطام مبنى عائلة األسود، الذي دمرته  AGM-144 HELLFIRE بقايا محرك صاروخ أمیركي الصنع من نوع 
 منظمة العفو الدولیة © .2017حزيران  28مدنیین في  8غارة لقوات التحالف وقتلت 

مصممة امیركیاً، وھي قنبلة تم قذفھا بواسطة جي  على جزء من زعنفة من ذخیرة الھجوم المباشر المشترك عثر
بي إس ، بین أنقاض مبنى عائلة أسود ، والذي دمر جراء غارة جوية لقوات التحالف والذي أودى بحیاة ثمانیة 

 منظمة العفو الدولیة. © 2017حزيران 28مدنیین في 
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يونیو/حزيران  28ضربة على الرقَّة يوم  17عملیة العزم الصلب" أنھا نفَّذت إجماالً -وقد ذكرت "قوات المھام المشتركة
 وذكرت المعلومات التالیة عن الضربات على الرقةَّ في ذلك الیوم: .2017

غارة شملت تسع وحدات تكتیكیة لتنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وأسفرت عن  13بالقرب من الرقَّة، ُنّفِذت 
مواقع قتالیة، ومركبتین، وطائرة بدون طیار، والقضاء على وحدة تكتیكیة تابعة لتنظیم "الدولة  10تدمیر 

يونیو/حزيران، ُنّفِذت بالقرب من الرقَّة بسوريا أربع غارات شملت أربع وحدات  28وفي يوم  31سالمیة".اإل
  32تكتیكیة لتنظیم "الدولة اإلسالمیة".

وقد نفَّذت طائرات بريطانیة اثنتین من ھذه الضربات، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانیة، التي أعلنت المعلومات 
 :2017يونیو/حزيران  28أنشطتھا في الرقَّة يوم التالیة عن 

كانت ھناك طائرتان مقاتلتان من طراز "تورنیدو" تباشران عملھما فوق الرقَّة. وفي الطرف الشمالي الغربي 
من المدينة، ُعرف أن انتحاريًا واحداً على األقل يختبئ داخل مبنى تسیطر علیه "داعش"، متحیِّنًا الفرصة 

سوريا الديمقراطیة" بمجرد اقترابھا. وقد ُضرب المبنى واإلرھابیون المتواجدون بداخله لمھاجمة "قوات 
باستخدام قنبلة ُموجَّھة من طراز "بیفواي الرابعة". كما أدت قنبلة من الطراز نفسه إلى تدمیر مبنى في 

ت ھذه الضربة الناجحة الشرق، كانت تنطلق منه نیران كثیفة ُمصوَّبة على "قوات سوريا الديمقراطیة". وأتاح
  33أن تواصل "قوات سوريا الديمقراطیة" تقدُّمھا.

وتتسم المعلومات التي أصدرتھا وزارة الدفاع الفرنسیة بمزيد من اإلبھام فیما يتعلق بتوقیت الضربات، كما إنھا ال 
ھا قصفت الرقَّة أيضاً خالل األسبوع تتضمن أية تفاصیل بخصوص أيام بعینھا. إال إن وزارة الدفاع الفرنسیة تُقرُّ بأن طائرات

 المعني. وقد قالت الوزارة أنه:

طلعة استكشافیة مسلحة أو  29طلعة جوية، من بینھا  31خالل األسبوع الحالي، نفَّذت "عملیة الشمال" 
غارة  19مصحوبة بدعم بري، باإلضافة إلى طلعتین لجمع معلومات استخبارية. وقد نفَّذت طائرات فرنسیة 

العراق وسوريا، وُنّفِذت معظمھا خالل معركتي الموصل والرقَّة. واستھدفت ھذه الغارات مجموعات من في 
مقاتلي "داعش". وُنّفِذت الغارات األخرى في سوريا واستھدفت مناطق يستخدمھا المقاتلون الجھاديون 

  34لإلمدادات وإعادة التجمُّع.

                                                                                                                                                       

[باإلنجلیزية]. ُمتاح  2017زيران يونیو/ح 29، بیان الغارات بتاريخ 2017يونیو/حزيران  -عملیة العزم الصلب، "بیان الغارات الجوية 31

 Releases/-http://www.inherentresolve.mil/News/Strike  على الرابط:

 ". [باإلنجلیزية].2017يولیو/تموز  1المصدر السابق، "بیان الغارات بتاريخ  32

". [باإلنجلیزية]. ُمتاح على 2017وزارة الدفاع البريطانیة، "الغارات الجوية لسالح الجو الملكي في العراق وسوريا: يونیو/حزيران  33

  //:list/june-monthly-iraq-in-strikes-air-forces-www.gov.uk/government/publications/britishhttps-2017 الرابط:

 . [بالفرنسیة]. ُمتاح على الرابط: 2017يونیو/حزيران  29العملیات العسكرية، الخمیس  -الجیش الفرنسي 34

-situation-de-militaires/point-op%C3%A9rations-fran%C3%A7aise-https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e

op%C3%A9rations/1434337239945330/-des 

 Cette semaine, les aéronefs de l’opération Chammal ont réalisé 31 sorties aériennes“)( تالي:تُرجم عن النص األصلي ال
dont 29 de reconnaissance armée ou d’appui au sol (CAS) et 2 de recueil de renseignements. 19 frappes ont été 

réalisées par les avions français en Irak et en Syrie. La majeure partie d’entre elles ont été réalisées dans le cadre 
des batailles de Mossoul et de Raqqah. Ces frappes visaient des groupes de combattants de Daech. Les autres 

http://www.inherentresolve.mil/News/Strike-Releases/
https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/june-2017
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/point-de-situation-des-op%C3%A9rations/1434337239945330/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/point-de-situation-des-op%C3%A9rations/1434337239945330/
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 عائلة الحشيش
جراء انفجار ألغام، واثن� من أفراد العائلة وابن مقتل تسعة يف رضبة جوية، وسبعة 

 ج�انهم من جراء رضبات بقذائف الهاون

"ما إن رأتنا [طائرات التحالف]، حتى شنَّت رضبتها؛ حيث وقعت 

 35مبارشة بعدما دخلنا إىل منزلنا مجدداً".

 من�ة الحشيش، إحدى الناجيات من القصف الجوي واأللغام  

 

فرداً من عائلتھا في ثالثة حوادث  18لتسعة أطفال في أوائل األربعینات من عمرھا، وقد فقدت منیرة الحشیش أم 
، حیث ُقتل تسعة منھم في ضربة جوية شنَّتھا قوات التحالف، وُقتل 2017منفصلة في يولیو/تموز وأغسطس/آب 

باأللغام؛ بینما لقي اثنان آخران مصرعھما سبعة أثناء محاولتھم الفرار عبر طريق كان تنظیم "الدولة اإلسالمیة" قد زرعه 
جراء إصابتھما بقذائف ھاون أطلقتھا "قوات سوريا الديمقراطیة"، وأودت بحیاة ابن أحد الجیران، وكان عمره عامین. 

كان من بقوا [في المدينة] يموتون، ومن حاولوا الفرار يموتون. ولم يكن بوسعنا وقالت منیرة لمنظمة العفو الدولیة: "
". وقد نجت ھي وبعض أطفالھا من القصف الجوي واأللغام، حتى تمكنوا في ن ندفع أمواالً للمھرِّبین، ُكنَّا محاصرينأ

"عن طريق المشي على دماء أولئك الذين انفجرت فیھم األلغام وھم يحاولون الھرب نھاية األمر من الھرب، وذلك 
 ، على حد قولھا.  قبلنا"

تھا في حي الدرعیة، وھو أحد األحیاء الفقیرة بغرب الرقَّة. ولم تكن العائلة میسورة الحال؛ وكانت منیرة تعیش مع عائل
فكان زوج منیرة، حسین إبراھیم الحشیش، ُيعیل األسرة قدر المستطاع، حیث كان يعمل بائعاً متجوالً بعربة خضروات، 

 تین.بینما كان أفراد العائلة اآلخرون يعملون في حرفة البناء كعمال مؤق

ويقع حي الدرعیة بالقرب من مفرق الجزرة إلى الجنوب الشرقي (انظر حالة عائلة األسود). وقد بدأ القصف المدفعي 
يونیو/حزيران  6تقريباً في نفس الوقت في كلتا المنطقتین، في األيام التي تلت بدء العملیة العسكرية ھناك (في 

أن كل من كان قادراً على المغادرة في ذلك الوقت الذ بالفرار، ولكن ). وقد أخبرت منیرة منظمة العفو الدولیة 2017
ألف  200ھروبھم من تلك المنطقة كان صعباً ومحفوفاً بالمخاطر وُمكلفاً. وأضافت منیرة قائلة: "كان المھرِّبون يتقاضون 

ف. وكذلك كان حال دوالر أمريكي]، ولم يكن في وسعنا تحمل تلك التكالی 390لیرة سورية عن كل شخص [حوالي 
العديد من جیراننا الذين ُسدت أمامھم السبل أيضاً. وقد حاول البعض مغادرة المكان دون دفع األموال للمھرِّبین، وكان 

  مصیرھم القتل إما برصاص "داعش" أو جراء انفجار األلغام التي زرعھا التنظیم".   

ا مغادرة تلك المنطقة. وقد روت لمنظمة العفو الدولیة ما وعلى الرغم من تلك المخاطر، فقد حاولت منیرة وعائلتھ
 حدث آنذاك قائلًة:

                                                                                                                                                       

frappes ont été réalisées en Syrie et ont visé des zones de regroupement et de ravitaillements utilisées par les 
combattants djihadistes.”) 

 .2017فبراير/شباط  10مقابلة مع منیرة الحشیش، الرقّة،  35
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كنَّا قد حاولنا أن نھرب من المدينة، ولكنَّنا لم نستطع تدبیر األمر. وبعد حوالي خمسة أيام من العید، حاولنا 
ني مع نساء أخريات وضربوا الرجال ضرباً شديداً، واحتجزو 36الھرب عبر النھر ولكن أفراد "داعش" أمسكونا،

والحمد � أنھم [أفراد التنظیم] لم يعرفوا أن ابن في أحد البیوت لمدة يوم، ثم سمحوا لنا باالنصراف... 
شقیقتي كان من أفراد "قوات سوريا الديمقراطیة"، وإال لكانوا قد قتلونا جمیعاً. وكان يمكننا أن نقوم بالمزيد 

 37ف منھم، وكذلك من األلغام [العبوات الناسفة الُمرتجلة].من المحاوالت، ولكن كان ينتابنا الخو

 وابل من قذائف الهاون

تعرضت عائلة منیرة للھجوم عدة مرات من جانب أطراف شتى. ففي بادئ األمر، ُقصف الحي المجاور لمنزل شقیق 
مما أسفر عن مقتل زوجھا حسین إبراھیم الحشیش، وزوج  2017،38منیرة بوابل من قذائف الھاون في يولیو/تموز 

شقیقتھا إبراھیم عیسى عنتر، وكانا في األربعینات من العمر، فضالً عن مقتل ابن جیرانھم علي حسن نافع، البالغ 
خضروات. من العمر عامین. وقد أوضحت منیرة ما حدث آنذاك قائلًة: "كان زوجي فقیراً، وكان يعمل بائعاً متجوالً بعربة 

وكان حسین وإبراھیم خارج منزل شقیقي [حسن] يتحدثان وھما يستندان على الجدار عندما لقیا مصرعھما ھناك". 
وقد زارت منظمة العفو الدولیة موقع الحادث ثالث مرات، حیث أكد عدد من الجیران تفاصیل وصف الحادث. وباإلضافة 

رى منزالً عبر الشارع الضیق، مما أسفر عن مصرع الطفل ذي إلى قتل الرجلین، أصابت إحدى قذائف الھاون األخ
 العامین علي حسن نافع، وإصابة والده. وقد روت والدة علي حسن لمنظمة العفو الدولیة ما حدث آنذاك، فقالت:

كان ذلك في الصباح الباكر، حوالي الساعة السابعة، وكنَّا نائمین في ساحة المنزل ألن الجو كان حاراً. كان 
لّي طفلنا الوحید، فقد تزوجنا منذ عدة أعوام، ولكن استغرقنا وقتاً طويالً كي ننجب طفالً، وانتظرنا ألعوام ع

 39عديدة قبل أن نُرزق بعلي. كان علّي كل ما لدينا، وكان كل حیاتي.

قراطیة"، حیث قال: وخالل تقصِّي ھذه الحالة، التقى أعضاء وفد منظمة العفو الدولیة مع أحد أفراد "قوات سوريا الديم
"لقد أمطرنا المنطقة بقذائف الھاون دون تمییز، بھدف تطھیرھا". وقد كرر أفراد آخرون من "قوات سوريا الديمقراطیة" 

 40القول نفسه.

 وكان الذين ُقتلوا بقذائف الھاون ھم:

 حسین إبراھیم الحشیش، (زوج منیرة)، وكان في أواخر األربعینیات من عمره -1

                                                                                                                                                       

أخبر معظم السكان الذين فروا من الرقّة منظمة العفو الدولیة بأنھم عبروا نھر الفرات في زوارق صغیرة، ُمعرِّضین أنفسھم لخطر  36

قاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، أو التعرض لقصف طائرات التحالف التي كثیرا ما كانت تستھدف أولئك الذين الوقوع بین أيدي م

يعبرون النھر. وكانت المناطق الريفیة بجنوب النھر لم تزل تخضع لسیطرة تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، ولكن لم تكن السیطرة في 

المدينة نفسھا. ومن ھناك، كان بعض السكان يسافرون غرباً عبر الحقول والممرات  تلك المناطق الريفیة ُمحكمة مثلما كانت في

الريفیة الصغیرة، وكان يمكن التسلل بشكل أسھل عبر خطوط المواجھة إلى المناطق التي استعادتھا "قوات سوريا الديمقراطیة" 

 بالفعل.

 .2017فبراير/شباط  10مقابلة مع منیرة الحشیش، الرقّة،  37

يتمكن شھود العیان على الوقائع الواردة في ھذا التقرير تفصیالً أو الناجون منھا، الذين أجرت معھم منظمة العفو الدولیة  لم 38

أو بعده  2017مقابالت، من تذكِّر تواريخ وقوعھا على نحو الدقة، فكانوا يشیرون زمنیاً إلى أحداث وقعت إما خالل شھر رمضان عام 

يونیو/حزيران). وُيذكر أن عدم القدرة على تذكُّر مواعید محددة  25مايو/أيار و 27فیما بین  2017ريا في عام (وقد حلَّ رمضان في سو

 لوقائع بعینھا ھو أمٌر شائع بین المدنیین الذين مروا بفترات طويلة في مناطق النزاع ونجوا من أحداث ألیمة.

 .2017فبراير/شباط  10مقابلة مع زھراء نافع، الرقّة،  39

تحدثت منظمة العفو الدولیة إلى تسعة من أفراد "قوات سوريا الديمقراطیة"، كل على حدة، في أحیاء مختلفة من الرقّة في  40

 . وقد ُحجبت األسماء والتواريخ والمواقع، حفاظاً على سالمة ھؤالء األشخاص.2017فبراير/شباط  16و 5تواريخ متباينة بین 
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 عنتر (زوج شقیقة منیرة)، وكان في األربعینات من عمرهإبراھیم عیسى  -2
 علي حسن نافع، وعمره عامان (ابن جیرانھا) -3

 األلغام/العبوات الناسفة املُرتجلة

بعد مرور عدة أسابیع على ھجمات قذائف الھاون التي أسفرت عن مقتل زوج منیرة وزوج شقیقتھا، حاولت العائلة 
وأصیب عدة أفراد آخرين بجروح، جراء انفجار ألغام وعبوات  الھرب مرة أخرى. وقد لقي سبعة أفراد من العائلة مصرعھم،

ناسفة ُمرتجلة كان تنظیم "الدولة اإلسالمیة" قد زرعھا. وقد وقعت تلك االنفجارات على بعد عدة بنايات من بیت 
اإلسالمیة"  العائلة، الواقع على طريق سكني قريب من التقاطع مع الطريق الرئیسي. وعادةً ما كان أفراد تنظیم "الدولة

ُيلّغِمون كل طريق بأكثر من جھاز تفجیر إللحاق أكبر قدر من اإلصابات. وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، قال محمد 
 عاماً: 12الحشیش، وھو أحد األطفال الذين ُأصیبوا في االنفجار ويبلغ من العمر 

أفراد "داعش" إذا كانوا مختبئین بالقرب منَّا... كنَّا نمشي بھدوء، ونحاول أال نصدر صوتاً حتى ال يسمعنا 
وعندما وصلنا إلى نقطة قريبة جداً من الطريق الرئیسي، وجدنا أن ھناك كومة صغیرة من التراب تعترض 
الشارع الذي كنا نسیر فیه، وكان يتعیَّن علینا أن نسیر فوقھا لكي نعبر، وما إن خطونا فوقھا حتى وقع 

 41االنفجار.

من بین المصابین، حیث انكسر كعب قدمه الیمنى وظل يعرج بسبب ھذه اإلصابة لمدة ثمانیة أشھر. كما  وكان محمد
 فقد حسین، ابن حسن وھازار وھو رضیع عمره ثالثة أشھر، قدمه الیسرى في االنفجار الذي أودى بحیاة والديه.

 وكان الذين لقوا مصرعھم من انفجار األلغام ھم:

 عاماً  38(زوجة حسین علي الحشیش)، وكانت تبلغ من العمر  مھدية إبراھیم الحشیش -1

                                                                                                                                                       

 .2017فبراير/شباط  15ة، مقابلة مع محمد الحشیش، الرقّ  41

أحمد حشیش واين عمه حسین، أصیبا بجروح جراء ألغام ألقاھا تنظیم الدولة االسالمیة أثناء محاولتھما الھروب 
نفجار وخسر حسین رجله الیسرى. صورة . والدا حسین وخمسة من اقربائه قتلوا في اال2017من الرقة في آب 

 خاصة، صورة لمنظمة العفو الدولیة
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 أبناء مھدية الخمسة:

 عاماً  19و 18حسن حسین الحشیش، ويتراوح عمره بین  -2
 عاماً  16أحمد حسین الحشیش، ويبلغ من العمر  -3
 فاطمة حسین الحشیش، وكانت في العاشرة من عمرھا -4
 إسماعیل حسین الحشیش، وكان في التاسعة من عمره -5
 صطفى حسین الحشیش، وكان في السابعة من عمرهم  -6

 زوجة حسن، ابن مھدية األكبر:

 عاماً  17ھازار أحمد كوتشي، وكانت تبلغ من العمر  -7

 الرضبة الجوية

، وبعد أن أودت األلغام والعبوات الناسفة الُمرتجلة بحیاة سبعة من 2017خالل األسبوعین األخیرين من أغسطس/آب 
محاولتھم الھرب، تعرَّض المنزل الذي كانت تقیم فیه منیرة وعائلتھا لضربة جوية، مما أسفر عن مقتل أفراد العائلة أثناء 

وقد زارت منظمة العفو الدولیة موقع الضربة الجوية ثالث مرات في  42تسعة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين.
 فترات متفاوتة. وقالت منیرة لمنظمة العفو الدولیة:

متواجدين بالمنطقة. لم نرھم في شارعنا، ولكننا علمنا أنھم كانوا يتجولون لیالً بالدراجات كان أفراد "داعش" 
النارية، ويزرعون األلغام [العبوات الناسفة الُمرتجلة] تحت جنح الظالم. وكان من المستحیل معرفة أي منزل 

ن إلى آخر. علمنا أنھم كانوا يفتحون سیتواجد به أفراد التنظیم من يوم إلى آخر، ألنھم اعتادوا التنقُّل من مكا
فتحات في جدران المنازل، بحیث يمكنھم التحرك دون أن يراھم أحد في الشوارع، وكانوا يستولون على أي 

 43منزل حسبما يرغبون.

وكان المنزل مكوَّناً من طابق واحد، ويحتوي على خمس غرف يتوسطھا فناء. وتحكي منیرة أن الرجال كانوا يغادرون 
نزل في الساعة الثامنة صباحاً إلحضار الخبز. وعندما توقفت المخابز عن العمل، لم يكن أمامھم خیار سوى البحث الم

عن الخبز في المنازل المھجورة. وفي وقت الحق من ذلك الصباح، ذھبت منیرة وزوجتا شقیقیھا، ومعھن عربة يدوية 
وفي طريق عودتھن إلى المنزل، سقط بالقرب منھن وابل من  محمَّلة بأوعیة فارغة، إلى أحد اآلبار لملئھا بالماء.

 القذائف، ولكنھن استطعن العودة إلى المنزل سالمات. وروت منیرة ما حدث بعد ذلك قائلًة:

رأتنا (طائرات التحالف)، حتى شنَّت ضربتھا، حیث وقعت مباشرة بعدما دخلنا إلى منزلنا ُمجدداً. وحدث ما إن 
لظھر مباشرة. أتذكر أنني سمعت اآلذان، وعندئذ وقعت الضربة. ُقتل شقیقاي االثنان ذلك بعد آذان صالة ا

حسین ومحمد وأبناؤھما وجیراننا جمیعاً. أما الذين نجوا من القتل فُأصیبوا بجروح. كان الوحید الذي لم ُيصب 
 44بأذى ھو حفیدي الرضیع ذو األربعة أشھر، حیث كنُت أحمله بین ذراعي.

فال وھم بین الحیاة والموت. فقد انكسرت ركبة حفیدتي عھد البالغة من العمر أربعة أعوام، انتشلنا األط
وحاولنا لمدة خمس ساعات إدخالھا المستشفى، ولكن أفراد "داعش" أعادونا من حیث أتینا، وتركوا الطفلة 

ولنا. وفي نھاية تنزف على مدى خمس ساعات، بینما كان القتال دائراً والطائرات تُحلِّق في السماء ح

                                                                                                                                                       

 .38انظر الحاشیة رقم  42

 .2017فبراير/شباط  10مقابلة مع منیرة الحشیش، الرقّة،  43

 المصدر السابق. 44
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المطاف، استطعنا إدخالھا المشفى الوطني. وفیما بعد أخذناھا إلى خارج الرقَّة، حیث تولت منظمة "أطباء 
 بال حدود" عالجھا في تل أبیض، وھي اآلن تعیش في تركیا.

م، ھي أما أنا، فُأصبُت بجروح وكذلك جمیع أبنائي. وكانت إصابة ابني أحمد، البالغ من العمر سبعة أعوا
األسوأ بین إصاباتنا، حیث ُأصیب بجروح خطیرة في بطنه، ولم تلتئم على الوجه الصحیح، ألنه لم يتمكن من 
الحصول على الرعاية الطبیة المناسبة، وال يزال في حاجة إلى العالج. أما حسین، ابن شقیقي، وكان عمره 

ھو بحاجة إلى تركیب قدم اصطناعیة قبل أن ثالثة أشھر فقط، ففقد قدمه. لقد فقد والديه، وقدمه أيضاً. و
 يتعلم المشي، لكي يستطیع التعلم على النحو المالئم.

 وكان الذين ُقتلوا من جراء الضربات الجوية ھم:

 شقیقا منیرة:

 عاماً  45حسین العلي الحشیش، وكان عمره  -1
 عاماً  40محمد العلي الحشیش، وكان عمره  -2

 ابنتا محمد:

 أعوامأمل، وكان عمرھا ستة  -3
 نور العیون، وكان عمرھا أربعة أعوام -4

 باإلضافة إلى:

 عاماً  25نضال قاسم (زوج ابنة منیرة)، وكان عمره  -5
 منار (ابنة نضال)، وكانت في الثالثة من عمرھا -6

 وكذلك ثالثة من األقارب بعیدي الصلة كانوا يحتمون بالمنزل مع عائلة الحشیش، وھم:

 أم نجم -7
 عاماً  12نجم، وكان عمره  -8
 عاماً  17بد هللا، وكان عمره ع -9

 وال تعرف منیرة حتى اآلن لماذا ُقصف المنزل. وقد قالت لمنظمة العفو الدولیة:

كان أفراد "داعش" متواجدين بالمنطقة ولكن لیس في شارعنا على وجه التحديد. فلم يأتوا إلى بیتنا، وھو 
ن مفیداً لھم. بقینا في البیت، وكنَّا نلتزم بیت عربي [مكوَّن من طابق واحد]، لم يكن مرتفعاً ولھذا لم يك

الھدوء التام، ولم نكن نشعل أية أنوار لیالً خوفًا من أن يرانا أفراد "داعش"، فلو كانوا قد رأونا ألرسلونا على 
األرجح إلى وسط المدينة [كدروع بشرية]. لم نكن نريد أن يكون ذلك مصیرنا. لقد أردنا البقاء في منزلنا، ألن 

 ت سوريا الديمقراطیة" أصبحت قريبة منَّا، وكنا نُريد أن نتحرر."قوا

وفي النھاية، استطعنا الھروب إلى الدرعیة عن طريق المشي على دماء اآلخرين. كنَّا نخطو في الطرق 
التي اتخذھا مْن انفجرت فیھم األلغام، على أمل أال يكون ھناك المزيد من األلغام الحیة في تلك األماكن. 

 شعور مؤلم ولكن ھذا ما فعلناه، فلم يكن أمامنا خیار آخر.إنه 
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علي حسن النفاع، مھدية الحشیش وزوجھا حسین علي؛ حسین الحشیش ومحمد الحشیش وحسین ابراھیم 
 الحشیش، ومحمد علي الحشیش. صورة خاصة
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عائلة الحشیش في قصف لقوات التحالف، قبل أفراد من  9صور من القمر االصطناعي تظھر المنزل الذي قتل فیه 
 وبعد الغارة.
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 هجمات أخرى باملنطقة

خالل تقصِّي ھذه الحالة، زار باحثو منظمة العفو الدولیة مواقع ضربات أخرى، وجمعوا معلومات عن عدة حاالت أخرى 
ضھم في ضربات جوية أو ضربات ُقتل فیھا مدنیون داخل بیوتھم أو حولھا بالحي ذاته في الوقت نفسه. وقد ُقتل بع

بالمدفعیة شنتھا قوات التحالف، بینما لقي آخرون مصرعھم على إثر قذائف ھاون أطلقتھا، على ما يبدو، "قوات سوريا 
الديمقراطیة"، حیث اتضح لمنظمة العفو الدولیة، من خالل شظايا قذائف الھاون التي ُجمعت من مواقع تلك الھجمات 

میللیمتراً، وھي التي تستخدمھا "قوات سوريا  120ن، أنھا قذائف ھاون أمريكیة من عیار وفحصھا خبراء عسكريو
 45الديمقراطیة" (حیث أن أفراد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" غالباً ما يستخدمون قذائف ھاون خاصة بھم ُتصنع محلیاً).

 تقارير التحالف

دقیقة لحدوث الضربات، فقد فحصت منظمة العفو الدولیة صوراً نظراً لعدم تیقُّن شھود العیان والناجین من التواريخ ال
ملتقطة باألقمار االصطناعیة للمواقع، وھو ما فعلته مع كٍل من الھجمات الواردة في ھذا التقرير تفصیالً. وأكدت صور 

الُخبراء وأكد تحلیل  2017.46أغسطس/آب  30و 19األقمار االصطناعیة أن منزل عائلة الحشیش قد ُدمر بین يومي 
لصور األقمار االصطناعیة أن نمط التدمیر الذي لحق بالمنزل يتسق مع آثار ضربة جوية. وتفید مواد مستمدَّة من مصادر 

. وبالنظر إلى أن المبنى كان ال يزال قائماً 2017أغسطس/آب  19متاحة لالطالع العام بأن الضربة الجوية وقعت في 
 .2017أغسطس/آب  19رجح يوم أغسطس/آب، فقد ُدّمِر على األ 18في 

وقد أصدرت "قوات المھام المشتركة/عملیة العزم الصلب" المعلومات التالیة حول الضربات "ضد إرھابیي تنظیم "الدولة 
 ضربة في الرقَّة في ذلك الیوم: 48، حیث أفادت بأنھا نفَّذت إجماالً 2017أغسطس/آب  19اإلسالمیة" بالرقَّة في 

الرقَّة، ُنّفِذت خمس ضربات استھدفت وحدتین تكتیكیتین لتنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وأسفرت بالقرب من 
 47عن تدمیر ثالثة مواقع قتالیة.

وحدة تكتیكیة لتنظیم "الدولة  22ضربة استھدفت  36أغسطس/آب، بالقرب من الرقَّة بسوريا، ُنّفِذت  19في 
 48اً وسبعة نقاط للقیادة والمراقبة.موقعاً قتالی 29اإلسالمیة"، وأسفرت عن تدمیر 

أغسطس/آب، بالقرب من الرقَّة بسوريا، ُنّفِذت ست ضربات استھدفت وحدة تكتیكیة لتنظیم "الدولة  19في 
 49اإلسالمیة"، وأسفرت عن تدمیر خمسة مواقع قتالیة وعبوة ناسفة ُمرتجلة، ونقطة للقیادة والمراقبة.

ُنّفِذت ضربة واحدة أدت إلى القضاء على وحدة تكتیكیة بسوريا،  أغسطس/آب، بالقرب من الرقَّة  19في 
 50لتنظیم "الدولة اإلسالمیة".

                                                                                                                                                       

 صور للشظايا التقطھا باحثو منظمة العفو الدولیة، محفوظة لدى المنظمة. 45

 . ُمتاح على الرابط:2017سبتمبر/أيلول  1صفحة "الرقّة تُذبح بصمت" على موقع "فیسبوك"، منشور بتاريخ  46

  https://www.facebook.com/Raqqa.Sl/posts/1666199833391261 

." [باإلنجلیزية]. 2017أغسطس/آب  12خ "، بیان الغارات بتاري2017أغسطس/آب –الغارات الجوية عملیة العزم الصلب، "بیان" 47

 Releases/-http://www.inherentresolve.mil/News/Strike  ُمتاح على الرابط:

 ". [باإلنجلیزية].2017أغسطس/آب  21ت بتاريخ المصدر السابق، "بیان الغارا 48

 ". [باإلنجلیزية].2017أغسطس/آب  22المصدر السابق، "بیان الغارات بتاريخ  49

 ". [باإلنجلیزية].2017أغسطس/آب  23بتاريخ "بیان الغارات المصدر السابق،  50
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 وقد نفَّذت طائرات بريطانیة بعض ھذه الضربات، حیث أصدرت وزارة الدفاع البريطانیة المعلومات التالیة:

الدعم الجوي "لـقوات واصلت طائرات مقاتلة من طراز "تورنیدو" تقديم أغسطس/آب،  19في يوم السبت 
  51سوريا الديمقراطیة" في الرقَّة، مما أسفر عن تدمیر إحدى النقاط الحصینة لإلرھابیین.

وأثناء سیر العملیة في الرقَّة، كانت وزارة الدفاع الفرنسیة تصدر بین الحین واآلخر تحديثات أسبوعیة عن أنشطتھا، 
ذھا، إال إنھا لم  تصدر أية معلومات بشأن أنشطتھا في األسبوع المشار إلیه. بما في ذلك الضربات التي تنّفِ

 عائلة البدران
من ج�انهم يف عدة رضبات جوية، أثناء فرارهم من  10مدنياً من عائلة واحدة و 39مقتل 

 حي إىل آخر

اختبأنا وسط األنقاض حتى الصباح، ألن الطائرات كانت تحلِّق فوقنا. 

تنا الصغ�ة ماتت. دفنَّاها يف مكان ويف الصباح، وجدنا جثة توليب، ابن

 52قريب بجوار شجرة.

 رشا البدران، إحدى الناجيات من الرضبات الجوية 

                                                                                                                                                       

". [باإلنجلیزية]. ُمتاح على 2017العراق وسوريا: أغسطس/آب وزارة الدفاع البريطانیة، "الغارات الجوية لسالح الجو الملكي في  51

in-strikes-air-list/raf-monthly-iraq-in-strikes-air-forces-ons/britishhttps://www.gov.uk/government/publicati- الرابط:

 2017-august-syria-and-iraq 

 .2018فبراير/شباط  16مقابلة مع رشا البدران، الرقّة،  52

 27وتولیب بدران التي قتلت  الطفلة
من جیرانھا  5من عائلتھا و فرد 

عندما قصفت قوات التحالف المنزل 
. 2017آب  20الذي التجؤوا إلیه في 

 صورة خاصة

https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-august-2017
https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-august-2017
https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-august-2017
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التي كابدتھا عائلة البدران مثاالً مروعاً على ما أصبح نمطاً لحیاة المدنیین الذين ُحوصروا في مدينة الرقَّة، تُعد المحنة 
من  10من أفراد العائلة، من ثالثة أجیال مختلفة، و 39مع احتدام المعركة وتغیر خطوط المواجھة حولھم. فقد قتل 

نفسھا التي احتموا بھا، أثناء فرارھم من حي إلى آخر. ولم الجیران في ثالث ضربات منفصلة ُشنت على األماكن 
يتبع ھؤالء الضحايا أقاربھم الذين الذوا بالفرار مبكراً من النزاع، ألنھم لم يظنوا أن الوضع سیتفاقم إلى ھذا الحد. وقد 

 أوضحت رشا البدران، وھي إحدى الناجیات، ما حدث آنذاك قائلًة:

كنَّا نظنُّ أن القوات التي جاءت إلخراج "داعش" تعرف مھامھا جیدًا، وأنھا سوف تستھدف "داعش" وتترك 
المدنیین لحالھم. ولكنَّ ھذه كانت سذاجة منَّا. وعندما أدركنا في النھاية أن الوضع أصبح خطیراً في كل 

 53محاصرين.مكان، كان الوقت قد فات، فقد صرنا 

العشرينات، وزوجھا عبد الوھاب البدران في أواخر العشرينات، وكان االثنان فخورين بطفلتھما، ورشا سیدة في أواسط 
التي كانت تبلغ من العمر عاماً واحداً وتُدعى تولیب. تقول رشا: "تناقشنا بشأن عدد من أسماء الزھور؛ واخترنا في 

تلوا في آخر الضربات الثالثة التي نجا منھا الزوجان النھاية التولیب". كانت ابنتھما الوحیدة تولیب ضمن أولئك الذين قُ 
الشابان. وقالت رشا لمنظمة العفو الدولیة: "كانت طفلة رائعة؛ عشنا ھاربین تحت القصف ألسابیع. ولم نستطع حمل 

 54لعبھا معنا أثناء تنقلنا. لم نأخذ سوى الضروريات، ولكن سرعان ما تأقلمت ولم تثر ضجة. لقد كانت فرحتنا".

وكانت رشا تعیش مع عبد الوھاب في حي الفردوس، الذي يقع إلى شمال غربي وسط المدينة، وال يبعد كثیراً عن 
 اإلستاد والمشفى الوطني.

 وتواصل رشا حكايتھا قائلًة:

كنَّا نعیش في الطابق األول من مبنى مؤلَف من ستة طوابق، لكي نكون في مأمن؛ ولكن قبل عید الفطر 
رمضان] في حوالي الساعة التاسعة أو العاشرة مساًء، سقط ما ال يقل عن ثالث  27يوم بیومین [أي في 

قذائف مدفعیة في الشارع خارج منزلنا. ھربنا واحتمینا بمبنى بالقرب من فرن المراعي، وكان يتألف من 
لقصف (لم يكن واضحاً أربعة طوابق، فبقینا بالطابق األول. وأمضینا العید به، ولكن بعد يومین، تعرَّض المبنى ل

ما إذا كان ذلك قصفاً مدفعیاً أو بقذائف الھاون) وُأصیب أربعة من أقاربنا (رجالن وامرأتان). وھكذا، ھربنا 
ُمجدداً، ولكن كان معنا أقاربنا المصابون، وكنَّا في حاجة لتوفیر الرعاية الطبیة لھم، فكانت حركتنا أكثر تقیداً، 

 تحرك. حیث كان من الصعب علیھم ال

وفي ھذه المرة، اجتازت العائلة عدة شوارع نحو الشمال الشرقي، إلى وسط الرقَّة بالقرب من شارع المنصور. 
ولكنھم ظلوا ھناك لمدة أربعة أيام، ألن تنظیم "الدولة اإلسالمیة" بدأ في جمع المدنیین من الشوارع إلى جنوب 

قال إلى الغرب والعودة مجدداً إلى حي الفردوس وحارة البدو شباط) وأجبرھم على االنت 23الطريق الرئیسي (شارع 
 ونزلة شحادة. وقالت رشا لمنظمة العفو الدولیة:

ذھبنا إلى شارع المنصور، واحتمینا بمنزل مكون من طابقین، ولكن بعد أربعة أيام، أجبرنا أفراد "داعش" 
يولیو/تموز، ھربنا  18زلة شحادة. وفي على االنتقال إلى حي الفردوس وحارة البدو. وھكذا، ذھبنا إلى ن

ألن القتال كان يقترب من مكاننا. وأثناء ھروبنا، ُقتل تسعة من أقاربنا في عملیتي قصف، حیث ُقتل خمسة 
منھم داخل أحد المنازل، وھم على وشك المغادرة، بینما ُقتل األربعة اآلخرون داخل السیارة. وقد غادرنا 
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فال، بینما كان الرجال بالمنزل يستعدون للمغادرة، حینما تعرض المنزل والسیارة إلى جانب بقیة النساء واألط
 للقصف.

 

 

  

 20من جیرانھا في غارة جوية لقوات التحالف في  5فرداً من عائلة البدران و 28المنزل المدمر الذي قتل فیه أنقاض 
 في الرقة. صورة لمنظمة العفو الدولیة 2017ب 
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في الرقة. صورة  2017آب  20تموز و 18غارات متفرقة لقوات التحالف في  3عائلة البدران الذيت قتلوا في من أفراد 
 خاصة.
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 الرضبات الجوية عىل نزلة شحادة
مقتل خمسة من أفراد عائلة (إلى جانب اثنین آخرين) في ضربة جوية على منزل، ومصرع 

 أربعة آخرين في ضربة جوية على سیارة

"الدولة اإلسالمیة" عائلة البدران على االنتقال إلى نزلة شحادة، ووصلوا إلیھا ُفرادى، إذ كانوا يقیمون في أجبر تنظیم 
أحیاء مختلفة. وفي نزلة شحادة، بقوا بمنزل صغیر، حیث كان الرجال في غرفة والنساء واألطفال في الغرفة المجاورة. 

ل الذي أخذ يقترب، ولكنھم علموا أن أفراد "الدولة اإلسالمیة" لن وكان الخوف يتملَّك أفراد عائلة البدران من القتا
يطلقوا النیران علیھم إال إذا حاولوا الھرب من المنطقة. وكانت فرصتھم الوحیدة في المغادرة ھو االنتظار حتى يكون 

، ومع 2017يولیو/تموز  18 أفراد التنظیم إما منخرطین انخراطاً تاماً في معركة أو يفرُّون ھم أنفسھم من المنطقة. وفي
 احتدام القتال بالمنطقة، سنحت للعائلة فرصة الفرار.

واستطاع أفراد عائلة البدران الحصول على سیارتین، حیث تنقلوا بھما عدة مرات بشكل متعجل ومضطرب لنقل النساء 
وية، حسبما ورد، مما أدى واألطفال أوالً. وفي إحدى ھذه المرات، تعرضت إحدى السیارتین للقصف من خالل ضربة ج

إلى مصرع أربعة ذكور من أفراد العائلة الذكور كانوا بداخلھا. وفي الوقت ذاته، دمَّرت ضربة جوية أخرى المنزل الذي 
كان يقیم فیه الرجال في انتظار سیارة تقلھم. وأودت ھذه الضربة بحیاة خمسة من أفراد العائلة، إلى جانب رجلین 

 ء أقارب العائلة، ولم يعرف الناجون اسمیھما.آخرين كانا من أصدقا

وزار مندوبو منظمة العفو الدولیة المنزل الُمدمَّر وتحدثوا إلى أفراد العائلة الكبیرة، الذين شھدوا الضربة وساعدوا الحقاً 
 في انتشال الجثث من تحت األنقاض. وقال حسین، الذي فقد عمَّه في الضربة، لمنظمة العفو الدولیة:

مع عائلة زوجتي بالقرب من المنزل الذي احتمت به عائلة البدران، إلى جانب زوج عمتي. ذھبُت إلیھم  كنتُ 
يولیو/تموز] ألسألھم إن كانوا يحتاجون أي شيء، وأخبروني بأنھم ينتظرون السیارة  18صباح ذلك الیوم [

طفال قبل ذلك بقلیل. كان لدى التي نقلت النساء واألطفال لكي ُتقلِّھم. وكانت النساء قد غادرن مع األ
الرجال بعض الخبز والطعام الذي تركته لھم النساء لیأخذوه معھم إلى حیث سیذھبون. كان الحصول على 
الطعام في ذلك الوقت بالغ الصعوبة، ولھذا فما كانوا سیتركون الطعام. وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف 

بعد ذلك بقلیل، ُقصف المنزل. كانت ضربة جوية. كنَّا ھناك ورأينا،  صباحاً، تمنیُت لھم رحلة آمنة ثم ذھبُت.
راً بالكامل. لم نستطع الذھاب إلى المنزل مباشرًة بعد القصف، ألن القذائف المدفعیة كانت  وكان المنزل مدمَّ
تتساقط على المنطقة. تسألني كیف عرفُت أنھا قذائف مدفعیة؟ من صوتھا فھو أعلى من صوت قذائف 

 اون، وكذلك دوي ارتطامھا.الھ

وبعد ذلك بقلیل، رأينا السیارة التي سبق أن أَقلَّت النساء واألطفال على بعد بضع شوارع. كانت قد أصابتھا 
ضربة جوية، على ما أظن، وكانت تحترق. ُقتل الرجال داخل السیارة. في البداية، رأيت جثتین فقط في 

 55األخريین في الجزء الخلفي. الجزء األمامي للسیارة، ثم رأيت الجثتین

وعاد حسین وبعض أقاربه في الیوم التالي للبحث عن الجثث ودفنھا. وقالت إحدى قريباته لمنظمة العفو الدولیة: 
 56"دفنَّاھم. لم تكن ھناك جثة واحدة سلیمة. أخرجنا الجثث أشالء؛ ثم وضعناھا داخل أكیاس من البالستیك ودفنَّاھا".

 في الضربة الجوية على المنزل بنزلة شحادة ھم:وكان الذين ُقتلوا 

 عاماً  40محمد أحمد بن محمد البدران (زوج شمسة)، وكان عمره   -1
 عاماً  50دھام بن أحمد البدران (شقیق زوج شمسة)، وكان عمره   -2
 عاماً  55إسماعیل سعید (زوج صديقة)، وكان عمره   -3
 عاماً  15إبراھیم سعید بن إسماعیل (ابن صديقة)، وكان عمره   -4

                                                                                                                                                       

 .2017فبراير/شباط  11مقابلة مع حسین علي، الرقّة،  55

 .2017فبراير/شباط  11ین علي، الرقّة، مقابلة مع قريبة حس 56
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 عاماً  52خالد بن إبراھیم البدران، وكان عمره   -5
 رجل لم تُحدد ھويته  -6
 رجٌل آخر لم تُحدد ھويته -7

 أما الذين لقوا حتفھم في الضربة الجوية التي استھدفت السیارة أثناء الھرب من نزلة شحادة، فھم:

 عاماً  14(ابن شمسة والمعروف أيضاً باسم ستیف)، وكان عمره مصطفى محمد البدران  .1
 عاماً  17خالد إسماعیل، وكان عمره  .2
 عاماً  24محمد حسین شماري (ابن َخْود)، وكان عمره  .3
 رحسن دندوش بن حسین (ابن ظريفة ساھو) .4

 

أفراد من عائلة البدران بقصف لقوات  7صور من القمر االصطناعي تظھر المنزل الذي قتل فیه 
 د.، قبل وبع2017تموز  18التحالف في 
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 الرضبات الجوية يف حارة السخاني

عادت رشا وعبد الوھاب وأقاربھما الباقون على قید الحیاة إلى حي الفردوس، لكي يكونوا بالقرب من المشفى، حتى 
ر، فبقوا بمنزل يتسنى لألقارب المصابین الحصول على بعض الرعاية الطبیة. وكان منزلھم في حي الفردوس  قد ُدّمِ

جیرانھم، وظلوا ھناك لمدة شھر، إال إن المشفى توقف عن العمل، ولم يعد بإمكانھم الحصول على الخبز أو الماء، 
 فذھبوا إلى حارة السخاني في المدينة القديمة، بعدما علموا أن بھا طبیباً ال يزال يزاول عمله.

ى الدكتور سفیان ديلي، وقد بذل قصارى جھده لمعالجة األقارب. كما وھناك وجدوا الطبیب، كما أوضحت رشا، وُيدع
أغسطس/آب أو نحو ذلك، انضمت رشا وعبد  18وجدت العائلة منزلین لإلقامة، ولكن المنطقة لم تكن آمنة. وفي 

الفرار الوھاب وتولیب والناجون من عائلة البدران، بعد وصولھم بفترة وجیزة، إلى بعض السكان المحلیین وقرروا 
شخصاً، إلى شارع تل أبیض حتى فرن األندلس، صادفوا  65وعندما وصلت المجموعة، المكونة من  57كمجموعة واحدة.

ثالثة مقاتلین من تنظیم "الدولة اإلسالمیة" أطلقوا علیھم النیران. ولقي الدكتور ديلي مصرعه وُأصیب والده، فعادت 
 فت رشا ما حدث قائلًة:العائلة إلى المنزلین في حارة السخاني. ووص

أغسطس/آب]، تعرضنا للقصف،  20وھكذا، عدنا إلى السخاني. لم يكن أمامنا خیار آخر. وبعد يومین، [يوم 
الجمیع تقريباً ُقتلوا. لم ينج أحد غیري أنا وزوجي وشقیقه وابن عمه. حیث ُقصف المنزالن اللذان أوينا إلیھما. 

، وعندما أفقُت سمعُت ابن عم زوجي، محمد،  وقعت الضربة في حوالي الساعة السابعة مساًء. ُأغمي عليَّ
. كان زوج ي وھو يصیح طالباً النجدة. لم أكن أستطیع الحركة أو الكالم. وبعد ذلك، عثر زوجي وشقیقه عليَّ

ھو األشد إصابة [من بین الناجین]، فقد ُأصیب بجرح في رأسه وكان الدم يتدفق من أذنیه. كان الظالم 
دامساً، ولم نكن نستطیع أن نرى شیئاً. أخنا نصیح طلبًا للنجدة، ولكن لم يرد علینا أحد، ولم يتحرك أحد. 

 كان ھناك صمت كامل، باستثناء الطائرات التي تحوم فوقنا. 

وسط األنقاض حتى الصباح، ألن الطائرات كانت تحلِّق فوقنا. وفي الصباح، وجدنا جثة تولیب، ابنتنا  اختبأنا
 الصغیرة ماتت. دفنَّاھا في مكان قريب بجوار شجرة.

ر المنزالن تماماً. لم يبق أي شئ قائماً. لم يبق سوى األنقاض. كان المنزالن من البیوت العربیة  كما ُدّمِ
نا من المنازل المتینة. ال أفھم لماذا قصفونا؟ ألم تكن طائرات المراقبة ترى أننا عائالت من البسیطة؛ لم يكو

 58المدنیین؟

 وكان الذين ُقتلوا في منزل العائلة الرئیسي في حارة السخاني ھم:

 ست أخوات وأخ واحد (علي): –سبعة أشقاء 

 ثريا بنت مصطفى الدھام، وكانت في الستینات من عمرھا  -1
 عاما (أرملة، لیس لديھا أبناء) 55بنت مصطفى الدھام، وكان عمرھا سمیة   -2
 عبطة بنت مصطفى الدھام، وكانت في الخمسینات من عمرھا  -3
 عاماً  50علي بن مصطفى الدھام، وكان عمره   -4
 عاماً  48َخْود بنت مصطفى الدھام، وكان عمرھا   -5
 مسة في نزلة شحادة)عاماً (وُقتل زوج ش 40شمسة بنت مصطفى الدھام، وكان عمرھا   -6
 عاماً (وُقتل زوج صديقة في نزلة شحادة) 38صديقة بنت مصطفى الدھام، وكان عمرھا   -7

 ابن ثريا وعائلته:

 إبراھیم ابن خلیل الدھام، وكان في أواخر العشرينات/ أوائل الثالثینات من عمره -8
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 تعود أصولھا إلى دمشق) –مادونا الدھام، وكانت في منتصف العشرينات (زوجة إبراھیم   -9
 ابن مادونا، وكان في الخامسة من عمره  -10
 االبن الثاني لمادونا، وكان في الثالثة من عمره  -11
 ابنة مادونا، ذات التسعة أشھر  -12

 أبناء عبطة:

 عاماً (ابن عبطة) 20قیس بن محمد السھو، وكان عمره  -13
 عاماً (ابنة عبطة) 19میس بنت محمد السھو، وكان عمرھا  -14

 ابنة َخْود:

 عاماً (ابنة َخْود) 18رنا بنت حسین الشماري، وكان عمرھا  -15

 أبناء شمسة:

 عاماً  18سحر بنت محمد البدران، وكان عمرھا  -16
 عاماً  16سجى بنت محمد البدران، وكان عمرھا  -17
 مأحمد بن محمد البدران، وكان عمره عشرة أعوا -18
 حمزة بن محمد البدران، وكان في التاسعة من عمره -19
 دھام بن محمد البدران، وكان في الرابعة من عمره -20

 (وكان مصطفى، ابن شمسة السادس، قد ُقتل قبل ذلك في نزلة شحادة، وكذلك زوجھا)

 أبناء صديقة:

 عاماً  12سدرة سعید بنت إسماعیل، وكانت عمره  -21
 عاماً  11منذر سعید بن إسماعیل، وكان عمره  -22
 أصیل سعید بن إسماعیل، وكان في السادسة من عمره -23
 عاماً  75خاتون وھاب، وكان عمرھا  -24

 كما ُقتل أربعة آخرون ال ينتمون لعائلة البدران، وھم:

 أبو رياض، وكان في الستینات من عمره -25
 سعاد (زوجة أبو رياض، وأصلھا من العراق)، وكانت في الخمسینات من عمرھا -26
 رياض وسعاد)، وكانت في منتصف العشريناتمھا (ابنة أبو  -27
 أمینة رقیم، وكانت في الستینیات من عمرھا (شقیقة أبو رياض) -28

 أما ھؤالء الذين لقوا مصرعھم في المنزل الواقع على الجانب المقابل من الشارع بحارة السخاني، فھم:

 )إبراھیم الوھب فھد، وكان في السبعینیات من عمره (وكان شیخ أحد القبائل .1
 عاماً  60خديجة بنت طیب السھو، (زوجة إبراھیم)، وكان عمرھا .2
 تولیب فھد، (ابنة رشا وعبد الوھاب)، وعمرھا عام .3
 عاماً  33و 32محمد خلیل البدران، وكان عمره يتراوح بین  .4
 عاماً  19سناد ضابا، (وھو أصالً من حلب)، وكان عمره  .5

ت العائلة تقیم بحي الفردوس (انظر ما يلي)، خرج محمد فھد، البالغ كما ال يزال أحد أفراد العائلة مفقوداً. فعندما كان
يوما من وقوع الضربات على حارة  20عاماً، سیراً على قدمیه للبحث عن الماء، وذلك قبل حوالي  72من العمر 

 )، ولكنه ولم يعد، وال تعلم العائلة ما حدث له.2017السخاني (في أواخر يولیو/تموز 
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 ىل حي الفردوسالرضبة الجوية ع

سرعان ما أدرك الزوجان الشابان وقريباھما أنھم الناجون الوحیدون. وبعدما دفنوا الطفلة تولیب، غادروا حارة السخاني 
 في محاولة للعثور على مكان آمن يأويھم. وتحكي رشا البدران ما حدث آنذاك قائلًة:

الفردوس، إلى المنزل نفسه. وبعد ذلك، حاولنا أغسطس/آب]، عدنا إلى [حي]  20[بعد الضربة الجوية في 
الھرب. ذھب أسامة ومحمد، شقیق زوجي وابن عمه، إلى أحد الجیران لسؤاله عما إذا كان يريد االنضمام 
إلینا، حتى نغادر كمجموعة. وبمجرد أن خرجا من منزل جارنا وحاوال عبور الشارع، قصفت طائرة بدون طیار 

منزل جارنا. وعلى الفور، قصفت طائرة المنزل (المؤلَّف من ثالثة طوابق) ودمَّرته.  الطريق، فركضا عائدين إلى
 59وُقتل محمد وأسامة ومالك المنزل وضیفان آخران.

واختبأنا داخل القبو لمدة ثالثة أيام، ثم اكتشف أفراد "داعش" أمرنا وطلبوا منَّا الرحیل. سرنا، أنا وزوجي 
وحارة البدو. وأقمنا لمدة لیلتین بحارة البدو، ثم ذھبنا إلى مسجد قريب  وخمسة من جیراننا، نحو اإلستاد

شخصاً يحتمون بالمسجد. وأخیرا،  65أو  60(مسجد النووي) وأمضینا لیلة واحدة. كان ھناك ما يقرب من 
سبتمبر/أيلول في حوالي الساعة الرابعة فجراً، ساعدنا صوت آذان الفجر في التغطیة على أصوات  17في 

شخصاً منَّا عبور الجبھة والوصول إلى "قوات سوريا الديمقراطیة". أما الباقون  25طواتنا، فاستطاع حوالي خ
فلم يستطیعوا الوصول ألن قنَّاصة "داعش" راحوا يطلقون النار علیھم فاضطُروا للعودة. ال أعلم كم منھم ظل 

 60وات التحالف.حیاً، أو ما إذا كان أحٌد قد ُقتل على أيدي "داعش" أو قصف ق

وبعد أسابیع من االختباء والفرار، تمكن الزوجان الشابان أخیراً من الوصول إلى مكان آمن. وقد فقدوا ابنتھم الصغیرة 
 من أفراد عائلتھم أثناء محنتھم. 38و

                                                                                                                                                       

ادة وحارة السخاني، لم تتمكن منظمة العفو الدولیة من زيارة موقع على خالف مواقع الضربات التي ُشنت على نزلة شح 59

الضربات التي ُشنت على الفردوس، حیث ُقتل خمسة مدنیین في ضربة جوية، وفقاً ألقوال الشھود الذين أجرت معھم المنظمة 

 مقابالت. 
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جوي  فرداً من عائلة البدران وجیرانھم الخمسة بقصف 28صور من القمر االصطناعي تظھر المنزل الذي قتل فیه 
 ، قبل وبعد الضربة.2017آب  20لقوات التحالف في 
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 تقارير التحالف

أصدرت "قوات المھام المشتركة/عملیة العزم الصلب" المعلومات التالیة حول الضربات "ضد إرھابیي تنظیم "الدولة 
 بالرقَّة في ذلك الیوم:ضربة  30يولیو/تموز، حیث أفادت بأنھا نفَّذت إجماالً  18اإلسالمیة" في الرقَّة في 

وحدة تكتیكیة لتنظیم "الدولة  11ضربة استھدفت  12يولیو/تموز، بالقرب من الرقَّة، ُنّفِذت  18في 
  61اإلسالمیة"، وأسفرت عن تدمیر تسعة مواقع قتالیة، ومركبتین، ومركبة تكتیكیة خفیفة.

وحدة تكتیكیة لتنظیم "الدولة  12 ضربة استھدفت 18يولیو/تموز، بالقرب من الرقَّة، ُنّفِذت  18في 
موقعًا قتالیاً ونظام مدفعي مضاد للطائرات، ومخبأ لألسلحة وموقع  18اإلسالمیة"، وأسفرت عن تدمیر 

 62قنَّاصة، وإلحاق أضرار بموقع قتالي وطريق إمداد.

لدولة اإلسالمیة" في كما أصدرت "قوات المھام المشتركة" المعلومات التالیة حول الضربات "ضد إرھابیي تنظیم "ا
 ضربة بالرقَّة في ذلك الیوم: 54، حیث أفادت بأنھا نفَّذت إجماالً 2017أغسطس/آب  20الرقَّة في 

وحدة تكتیكیة لتنظیم "الدولة  14ضربة استھدفت  21أغسطس/آب، بالقرب من الرقَّة، ُنّفِذت  20في 
تجمع للطائرات بدون طیار، ومدفعین رشاشین موقعاً قتالیاً، ومنطقتي  22اإلسالمیة"، وأسفرت عن تدمیر 

 63ثقیلین، ومركبة، ومخبأ للمتفجرات.

وحدة تكتیكیة لتنظیم "الدولة  21ضربة استھدفت  33أغسطس/أب، بالقرب من الرقَّة بسوريا، ُنّفِذت  20في 
فة ُمرتجلة ومقر ناس موقعاً قتالیاً، وخمس نقاط للقیادة والمراقبة، وعبوة 41اإلسالمیة"، وأسفرت عن تدمیر 

  64للتنظیم، ومخبأين لإلمدادات، ومعدات ھندسیة تابعة للتنظیم، ومنظومة طائرات بدون طیار تابعة للتنظیم.

كما أفادت وزارة الدفاع البريطانیة، من خالل التحديث التالي، بأنھا نفَّذت ضربات جوية على ما ال يقل عن ھدفین في 
 أغسطس/آب: 20الرقَّة في 

 65سطس/آب األحد، قصفت طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" موقعاً آخر لداعش في الرقَّة.أغ 20في 

 2017يولیو/تموز  18ولم تصدر وزارة الدفاع الفرنسیة معلومات حول أنشطتھا خالل األسبوعین اللذين بدأ أولھما في 
 .2017أغسطس/آب  20والثاني في

(حیث لم يستطع الناجون تذكُّر تاريخ  2017أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول وكانت التقارير عن الوقائع في آواخر 
وقوع الضربة على حي الفردوس، والتي أدت إلى مقتل أسامة ومحمد البدران وثالثة آخرين على نحو الدقة) تتسم 

التي أدت مقتل أفراد  باإلبھام أيضاً، حیث لم يتبین منھا ما إذا كانت الضربات المذكورة في البیانات ھي نفسھا تلك
 عائلة البدران.
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 عائلة الفياض
 من أفراد العائلة وج�انها يف رضبت� جويت� متزامنت� 16مقتل 

عاماً ولن يخرجه من بيته هؤالء الذين  50"أرصَّ عىل أنه عاش هنا 

 66سيطروا عىل املدينة والذين كان يعتربهم أمي� وجهلة ومتطرف�"

 الناج� من الرضبت� الجويت�"فارس" الفياض، أحد 

 

أكتوبر/تشرين األول  12ال أحد يعرف سن الفیاض محمد سیف بشكل محدد، لكنه كان في الثمانینات عندما ُقتل في 
شخصاً آخرين من أقاربه ومعارفه. وقد دمرت طائرات التحالف منزله ومنزل شقیق زوجته،  11، ھو وبناته الثالث و2017

يقع قبالة منزله على الجانب اآلخر من الشارع الضیق وكان يحتمي به أقارب وجیران آخرون.  حسین حمد فارس، الذي
وجاءت الضربة الجوية في الوقت الذي بدأ فیه تطبیق وقف إلطالق النار أدى بعد ذلك بثالثة أيام إلى السماح للباقین 

 أمان مع التمتع بالحصانة التامة من المساءلة. من مقاتلي "الدولة اإلسالمیة"، وعددھم بالمئات، بمغادرة الرقَّة في

وكان الفیاض ُيعرف بكنیته "أبو سیف"، وھو اسم أكبر أبنائه. وقد تزوج في سن متأخرة بمعايیر جیله، لدى عودته من 
د في العمل في الكويت، وكان آنذاك في أواخر الثالثینات أو أوائل األربعینات. وأقام أبو سیف ما ال يقل عن أربعة عقو

منزله منذ كانت المنطقة تخلو من أي أبنیة عالیة. وقد عاش طويالً في حي حارة البدو حتى صار أھل المنطقة يطلقون 
 على الشارع الذي يعیش فیه اسم "شارع أبو سیف".

د تجمعت لديه وعمل أبو سیف في البداية مورِّداً لمواد البناء. وفي وقت الحق، كان يورِّد المنتجات للمتاجر الكبیرة. وق
بعد أن عمل طوال حیاته موارد مالیة كبیرة. وألنه كان رجالً متديناً يحب الصالة ويواظب علیھا، فقد كان يشكو من أن 
متشددي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" يتحدثون باسم دين ال يعرفون عنه شیئاً. وتعمَّد أبو سیف، طوال فترة حكم تنظیم 

ة الذي استمر ثالثة أعوام ونصف العام، أن يواظب على حالقة ذقنه كل اثنین وخمیس "الدولة اإلسالمیة" في الرقَّ 
كما كان يفعل دائماً، متحدياً أحكام التنظیم التي تقتضي من الرجال إطالة لحاھم. وقد "كانت ھذه طريقته في 

يتغاضى عنه، على ما يبدو، بسبب المقاومة وإبداء التحدي"، على حد قول أقاربه لمنظمة العفو الدولیة. وكان التنظیم 
سنه واالحترام الذي يتمتع به في الحي. بل وكان لديه وصلة إنترنت سرية في منزله، وھي "جريمة" تستوجب عقابًا 

 67صارماً في ظل حكم تنظیم "الدولة اإلسالمیة" إذا اكُتشفت.

ُيضحكنا بإطالق الدعابات وأداء أغاٍن وكان يحب قضاء الوقت مع األطفال. وقال ابن أحد الجیران للمنظمة: "كان 
 68مضحكة".

وكان أبو سیف يقول ألبنائه إنھم كل ما يعنیه، ھم وبیته، والباقي أمره إلى هللا. ورفض أن يغادر بیته عندما بدأت 
لدولیة ). وقد قال أحد أقارب أبو سیف لمنظمة العفو ا2017العملیة العسكرية الستعادة الرقَّة (في أوائل يونیو/حزيران 

عاماً ولن يخرجه من بیته ھؤالء الذين سیطروا على المدينة والذين كان يعتبرھم  50أصر على أنه عاش ھنا "إنه 
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وبقي معه أغلب أبنائه خالل الحصار، وغادر بعضھم المدينة مع أسرھم. وقد قضوا أغلب  69."أمیین وجھلة ومتطرفین
الوقت داخل البیت الكبیر المؤلف من طابق واحد يقتاتون أساساً على التمر والخبز ويستخدمون وصلة إنترنت سرية 

يكن ھناك كثیر من الطعام الذي يمكن في االتصال بأفراد العائلة الموجودين خارج المدينة. كان لديھم المال، لكن لم 
 شراؤه.
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فیاض محمد وبناته وفاء وفداء وتمام. عمار الفارس وريم المداد ويسرا عبد العزيز والطفلة رزقیة حبیب وجاسم 
. صورة 2017تشرين االول  12مدنیاً الذين قتلوا بغارة لقوات التحالف في  16حالل وسالم حمد. كانوا من بین 

 خاصة
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 حلة األخ�ة من املعركةاملر 

كان حي حارة البدو، وھو منطقة مكتظة بالمباني في وسط الرقَّة بجوار اإلستاد الرياضي، ساحة المعركة األخیرة في 
المدينة بین "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات التحالف من جھة وتنظیم "الدولة اإلسالمیة" من جھة أخرى. وكما كان 

ة األخرى، فقد فرض التنظیم قیوداً على خروج الناس من حارة البدو منذ بداية النزاع. ومع تقدم الحال في أنحاء الرقَّ 
"قوات سوريا الديمقراطیة" في المدينة وسیطرتھا على مزيد من أنحائھا، تراجع مقاتلو "الدولة اإلسالمیة" إلى 

التنظیم جھودھم إلرغام المدنیین على االنتقال المنطقة المحیطة باإلستاد، بما في ذلك حارة البدو. كما ضاعف مقاتلو 
من مناطق أخرى إلى حارة البدو الستخدامھم دروعاً بشريًة. ونتیجًة لذلك، كان عدد المدنیین في حارة البدو مرتفعاً 
خالل المراحل األخیرة من المعركة وقد زاد الھرب صعوبة على صعوبة. وقال عمار أمیرو، وھو سائق سیارة أجرة ظل 

ي منزله طوال الحصار، لمنظمة العفو الدولیة "كانت جمیع المنازل مكتظًة بالناس، وفي كثیر منھا أفراد من تنظیم ف
 70"الدولة اإلسالمیة" من والمدنیین على السواء".

 بداية وقف إطالق النار

البدو بأن وقفاً إلطالق النار في أوائل أكتوبر/تشرين األول، أبلغ مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة" المدنیین في حارة 
سیسري بینھم وبین "قوات سوريا الديمقراطیة" التي تحاصر الحي وسُیسمح بموجبه لمقاتلي التنظیم والمدنیین 
بمغادرة المنطقة. إال إن مقاتلي التنظیم من أبناء المنطقة أبلغوا الناس كذلك بأن "قوات سوريا الديمقراطیة" مستعدة 

یم "الدولة اإلسالمیة" السوريین بمغادرة المنطقة، لكنھا ال تريد أن يشمل ھذا االمتیاز المقاتلین للسماح لمقاتلي تنظ
األجانب. ووفقاً لما ذكره أفراد كانوا موجودين في المنطقة في ذلك الوقت، فقد كان في صفوف تنظیم "الدولة 

إلى جانب أفراد سوريین من أعضاء التنظیم  اإلسالمیة" في حارة البدو كثیر من المقاتلین التونسیین والسعوديین
 قادمین من حمص وحلب.

. وكان المفترض أن يصمد ثالثة أيام قبل 2017أكتوبر/تشرين األول  10أو  9ودخل وقف إطالق النار حیز التنفیذ في 
بلغ السكان منظمة السماح لمقاتلي "الدولة اإلسالمیة" والمدنیین المحاصرين بمغادرة المدينة، لكنه لم يستمر. فقد أ

العفو الدولیة بأن بعض مقاتلي "الدولة اإلسالمیة" أطلقوا نیران الھاون والبنادق اآللیة في اتجاه "قوات سوريا 
أكتوبر/تشرين األول، فیما يعتقد سكان المنطقة أنه محاولة متعمدة  11الديمقراطیة" في نحو الرابعة بعد الظھر يوم 

ر سائق سیارة من جانب المقاتلین األجانب ا لمتشددين لدفع وقف إطالق النار إلى االنھیار. فعلى سبیل المثال، فسَّ
األجرة عمار ھذا بوجود خالف بین مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" المحلیین والمقاتلین األجانب الذين كانوا 

یم اآلخرون يبحثون عن متشككین في شروط وقف إطالق النار. وبعد خرق وقف إطالق النار، أخذ أعضاء التنظ
المسؤولین عن ذلك. وردَّت "قوات سوريا الديمقراطیة" وقوات التحالف على الفور تقريباً بقصف مدفعي وضربات جوية. 

 وأبلغ السكان منظمة العفو الدولیة بأن الھجوم كان ضارياً واستمر طوال المساء واللیل.
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 الرضبات الجوية

قي... ناديت عىل زوجتي وأمي "شعرت أن سقف البيت قد انهار فو 

 وابنتي فلم يجبني أحد... وأدركت أن الجميع قد ماتوا."

 عيل حبيب، وهو سائق سيارة أجرة كان له ستة أبناء

 

كان منزل أبو سیف ومنزل حسین حمد فارس الواقع قبالته على الجانب اآلخر من الشارع الضیق من بین آخر المنازل 
. وكان علي حبیب وأسرته ضمن مْن 2017أكتوبر/تشرين األول  12األولى من صباح يوم التي ُضربت في الساعات 

يحتمون في منزل حسین حمد فارس. وُقتلت زوجته وابنته الرضیعة وأمه، وكذلك حسین حمد فارس وابنه عمار 
ات وقد ُأصیبا بجروح وخمسة آخرون من الجیران كانوا يحتمون ھناك. ونجا علي حبیب وابنه البالغ من العمر خمس سنو

 بالغة.

وكان علي حبیب، وھو سائق سیارة أجرة له ستة أبناء، يرعى، باإلضافة إلى أسرته، أخاه وأخواته األربع غیر األشقاء 
وزوجه أبیه طريحة الفراش. ولم يكن بمقدوره دفع أموال للمھربین إلخراج أسرته من الرقَّة. وكحال كثیر من السكان، 

 زلھا وحاولت أن تجد السالمة حیثما استطاعت. وقال علي حبیب لمنظمة العفو الدولیة:غادرت األسرة من

عندما بدأت الحرب في الرقَّة ذھبنا في البداية لإلقامة قرب النھر، على الضفة الشمالیة للنھر، بجوار الجسر 
ش" على االنتقال من يومًا في خیمة. لكن بعد العید مباشرة أجبرنا أفراد "داع 21القديم. ومكثنا ھناك 

 71ھناك والعودة إلى المدينة.

وانتقلت األسرة آنذاك إلى حارة الكويت لكنھا اضطرت لالنتقال من جديد بعد يومین بسبب تعرض المنطقة لنیران 
رع الھاون والمدفعیة والضربات الجوية. وُأِصیَب المنزل ذو الطابقین الذي لجأوا إلیه إصابة مباشرة وفرت األسرة إلى شا

االنتفاضة، لكنھا سرعان ما تعرضت للنیران ھناك أيضاً. وبعد خمسة أيام فرَّت األسرة إلى حارة البدو، حیث لجأت في 
البداية إلى شقة خالیة وجدتھا في بناية من أربعة طوابق. وحاولت األسرة الھرب من جديد بعد إعالن وقف إطالق 

ول، لكن لم يتمكن من ذلك سوى شقیق علي حبیب مع بنات علي أكتوبر/تشرين األ 10النار أول األمر في حوالي 
حبیب الثالث الكبريات وابنه األكبر. واضطر علي حبیب وبقیة األسرة إلى العودة بسبب نیران قنَّاصة "الدولة اإلسالمیة"، 

كتوبر/تشرين األول، أ 11فعادوا إلى الشقة نفسھا التي كانوا قد غادروھا لتوھم. ومع انھیار وقف إطالق النار مساء 
 اشتد القصف والضربات الجوية. وقال علي حبیب لمنظمة العفو الدولیة:

في البداية، احتمینا في شقة خالیة في مبنى من أربعة طوابق. وفي الثالثة صباحاً ُأصیب المبنى المقابل 
الصغیر بالشظايا. كنا لنا في ضربة جوية وانھار. وكانت الشظايا تتطاير في كل مكان وُأصبُت أنا وابني 

مرعوبین. وفي الرابعة صباحاً حاولنا مغادرة الشقة. ولم تبق سوى زوجة أبي ألنھا ال تستطیع أن تتحرك 
وبقیت معھا واحدة من بناتھا. وقد ُدّمِرت سیارتي الصغیرة في ذلك القصف فلم أستطع نقل زوجة أبي. وقرر 

بت أنا وزوجتي وأبناؤنا وأمي إلى أبو سیف (الفیاض). إخوتي غیر األشقاء اللجوء إلى مبنى قريب، وذھ
وطلبنا االحتماء فقال لي عمار إن بإمكاننا البقاء في منزل أبیه (قبالة منزل أبي سیف). طرقت الباب ھناك 

 ورحَّب بنا أبوه حسین.

، (خمس سنوات)كنُت أجلس على كرسي أحمل ابني الصغیر وبعد قلیل من وصولنا ھناك وقع القصف. 
وكانت النسوة يجلسن على األرض يتسامرن معاً... شعرُت أن سقف البیت قد انھار فوقي. لم أكن أستطیع 
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أن أتحرك، ولم أجد ابني الصغیر بجانبي. ناديُت على الحاج حسین، ثم ناديُت على زوجتي وأمي وابنتي 
احتموا بالمنزل ممدداً بجواري. لم وكان أحد الجیران الذين فلم يرد أحد منھن... أدركُت أن الجمیع قد ماتوا. 

  يكن به سوى رمق من الحیاة وُتوفي على الفور تقريباً.

وبعد ذلك، سمعُت ابني محمد يستغیث، فمنحني ذلك العزيمة لكي أنتشل نفسي من األنقاض وأذھب 
 وعندما استعدت وأغشي عليّ  أمتار تقريباً. وقد ُأصبنا نحن االثنین. 10إلیه. كان االنفجار قد ألقاه لمسافة 

وعیي سمعت أصواتًا في الجانب اآلخر من األنقاض التي كانت تحیط بنا أنا وابني فاستغثت. وفي النھاية 
أزال الناس بعض األنقاض وانتشلونا. وفي وقت الحق ذلك الیوم، في نحو الرابعة بعد الظھر، سمعنا أن وقفاً 

 72آخر إلطالق النار سُیطبَّق.

ھو من جیران أبو سیف وكان في المنطقة وساعد في انتشال جثث أبو سیف وأفراد أسرته من وقال عمار أمیرو، و
 تحت األنقاض، لمنظمة العفو الدولیة:

عندما خرقوا [تنظیم "الدولة اإلسالمیة"] وقف إطالق النار كنُت مع أسرتي وبعض األقارب والجیران في قبو 
 في الثامنة والنصف أو التاسعة صباحاً كي أرى مْن ُقتل يقع بعد المنعطف التالي لمنزل أبي سیف. وخرجتُ 

ومْن يحتاج إلى مساعدة. وفي الشارع أمام منزلي قابلُت مصرياً من أفراد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" فأبلغني 
 بأنه جرى تثبیت وقف إطالق النار وسنستطیع جمیعاً مغادرة المدينة بعد ثالثة أيام.

في الطريق قابلُت مدنیًا أبلغني بأن منزل أبو سیف ُسوِّي باألرض. كنُت أسیر وبعد مسافة أخرى صغیرة 
كنُت أعاني من حالة نفسیة ُأصبُت بھا بعد موت ابني. سرُت  –متوكئًا على عصا حیث إنني ُأصبُت بعجز 

متعثراً حول المنعطف فوجدت المنزل قد ُسوِّي باألرض. وكان في الشارع سوري من مقاتلي "الدولة 
اإلسالمیة". وأخبرني بأنه خرج من قبو من أجل الصالة في نحو الرابعة والنصف صباحًا ولم يكن المنزل قد 
ُأصیب وقتھا. والبد أنه كان آخر منزل يضربونه قبل توقف القصف في الخامسة صباحاً. وجدُت النصف األسفل 

نقاض لكن ساقیھا كانتا تحتھا. وكانت من أبو سیف في األنقاض. وكان يمكن رؤية أم عبد هللا كذلك بین األ
 73میتة.

 وكان الذين ُقتلوا في منزل أبو سیف ھم:

 الفیاض محمد سیف (أبو سیف)، فوق الثمانین -1
 سنة (شقیقة أبو سیف) 43أو  42أم عبد هللا،  -2
 وفاء محمد بنت الفیاض، في أواخر األربعینات (ابنة أبو سیف) -3
 سیف) سنة (ابنة أبو 40فضة محمد بنت الفیاض،  -4
 سنة (ابنة أبو سیف الصغرى) 20تمام محمد بنت الفیاض،  -5

 وكان الذين ُقتلوا في الضربة الجوية التي دمرت المنزل المقابل لمنزل أبو سیف ھم:

 سنة (شقیق زوجة أبو سیف) 60حسین حمد فارس ابن موسى،  -1
 سنة (نجت زوجة عمار وطفله ألنھما كانا خارج الرقَّة) 32عمار حمد فارس،  -2
 سنة (زوج ابنة أبو سیف) 65جاسم حمد سالم،  -3
 سنة (ابن جاسم) 35-30سالم حمد سالم ابن جاسم،  -4
 سنة (زوجة علي حبیب) 32ريم مداد بنت أسعد،  -5
 شھراً (ابنة علي وريم) 18رزقیة حبیب بنت علي،  -6
 عاماً (أم علي حبیب) 54يسرا عبد العزيز بنت إسماعیل،  -7
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 أبو إبراھیم -8
 أبو عبد هللا  -9

 ياسین -10
 إحدى الجارات -11

 الرضبات املوجهة ألماكن الحصول عىل املاء 

تعرَّض حي حارة البدو، خالل الحصار الذي استمر عدة أسابیع، لعدة ضربات جوية، لكنھا لم تكن بكثافة الضربات التي 
المبنى السكني الذي تعرَّض لھا اللیلة السابقة لوقف إطالق النار، وھي اللیلة التي ُقتَِل فیھا أبو سیف وعائلته. وكان 

يقیم فیه عمار قد لحقت به أضرار في ضربة جوية، ومن ثم لجأ مع كثیر من الناس إلى قبو قريب. وأبلغ منظمة العفو 
شخصاً، أغلبھم مدنیون وبینھم بعض أعضاء تنظیم "الدولة اإلسالمیة" ُقتلوا في ضربة جوية  25و 20الدولیة بأن ما بین 

] عند صنبور عمومي للمیاه بجوار المنعطف القريب 2017يونیو/حزيران  27-26الث من العید" [في "الیوم الثاني أو الث
من منزل أبو سیف. وكان تنظیم "الدولة اإلسالمیة" قد قام، كما فعل في أماكن أخرى، بتركیب صنابیر في الشارع 

لملء أوعیتھم والعودة بھا لمالجئھم. وال  متصلة ببئر قريبة، يذھب إلیھا الناس، سواء من المدنیین أو أفراد التنظیم،
 يعرف عمار أسماء القتلى حیث أنھم ممن جلبھم تنظیم "الدولة اإلسالمیة" إلى حارة البدو من مناطق أخرى.

، أي بعد ذلك ببضعة أسابیع، ُقتل مربت ابن عمار أمیرو في ضربة جوية 2017أغسطس/آب  16وفي يوم األربعاء 
ن الصنابیر العمومیة على بعد بضعة شوارع عندما ذھب لجلب الماء ألسرته. وقال عمار استھدفت مجموعة أخرى م

 لمنظمة العفو الدولیة:

كان حشد قد تجمع ھناك. كان الحشد خلیطًا من المدنیین وأفراد جاءت طائرة واستھدفت الصنابیر حیث 
تنظیم "الدولة اإلسالمیة". لم يكن ماء البئر متاحاً كل يوم، وفي األيام التي يكون متاحًا فیھا ال يأتي إال 

كان  لساعتین في المرة الواحدة، من الثامنة إلى العاشرة صباحاً ثم مرة أخرى بین الثالثة والرابعة. ولھذا
ھناك زحام عند البئر. وعندما جئُت إلى الموقع وجدُت ابني مصابًا بشظیة في كتفه. أخذته إلى المشفى 
العام وانتظرت ساعتین وھو ينزف حتى الموت. قالوا [أفراد تنظیم "الدولة اإلسالمیة"] لنا إنه ال يوجد أطباء 

 74وال أحد عنده خبرة.
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ً االتفاق الذي منح مقاتيل "الدولة   اإلسالمية" ممراً آمنا

"عندما سمعنا أن هناك وقفاً إلطالق النار وأنه سيُسمح لنا بمغادرة 

ة، ظننا أن هذا من أجلنا نحن املدني�، ولكن عندما جاءت  الرقَّ

 الحافالت أدركنا أنها من أجل داعش".

 جميلة، وهي أم البن� وكانت ممن ُحورصوا يف حارة البدو

 

أكتوبر/تشرين األول أن يقنع أفراد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" الباقین في  12-11المكثف لیلة كان من شأن القصف 
حارة البدو، على ما يبدو، بتثبیت وقف إطالق النار مع "قوات سوريا الديمقراطیة"، وھو االتفاق الذي انھار في الیوم 

اإلسالمیة" في حارة البدو أبلغوا المدنیین قرب الفجر السابق. وأبلغ السكان منظمة العفو الدولیة بأن مقاتلي "الدولة 
أكتوبر/تشرين األول بأن وقف إطالق النار قائم وسیتمكن الجمیع من مغادرة المدينة قريباً. وقد تبین أن ھذا  12يوم 

مقاتلي  صحیح، فبعد ذلك بوقت قصیر سمحت "قوات سوريا الديمقراطیة" للجمیع بمغادرة حارة البدو والرقة. ونقلت كل
 "الدولة اإلسالمیة" الباقین، السوريون منھم واألجانب، وأسرھم من المدينة في حافالت.

 أكتوبر/تشرين األول، أصدر التحالف البیان التالي: 14وفي 

َزت قافلة من المركبات لمغادرة الرقَّة في  أكتوبر [تشرين األول] بموجب ترتیب توسط في إعداده  14ُجّھِ
أكتوبر. وھدف ھذا الترتیب ھو الحد من الخسائر  12مدني وشیوخ القبائل العربیة المحلیة في مجلس الرقَّة ال

في أرواح المدنیین إلى أدنى حد، وھو يستبعد، على ما يبدو، إرھابیي داعش األجانب، حیث يواصل الناس 
مغادرون للرقَّة المحاصرون في المدينة الھرب من السقوط الوشیك لما ُيسمَّى بعاصمة داعش. ويخضع ال

بموجب ھذا الترتیب للتفتیش والفحص على أيدي "قوات سوريا الديمقراطیة". ولم يكن التحالف مشاركاً 
في المناقشات التي أفضت إلى ھذا الترتیب لكنه يعتقد أنه سینقذ أرواحًا بريئة ويسمح "لقوات سوريا 

ي الرقَّة مع تقلیل خطر وقوع خسائر بین الديمقراطیة" والتحالف بالتركیز على ھزيمة إرھابیي داعش ف
المدنیین. نحن ال نقبل أي ترتیب يسمح إلرھابیي داعش بالفرار من الرقَّة دون المثول أمام العدالة لكي 

 75يظھروا في مكان آخر...

ي أرواح وعنوان بیان التحالف وھو "مجلس الرقَّة المدني وشیوخ القبائل يرتبون إلجالء المدنیین لتقلیل الخسائر ف
المدنیین" مضلل من أكثر من وجه. فھو ال يشیر إال إلى إجالء المدنیین وال يذكر المئات من مقاتلي تنظیم "الدولة 
اإلسالمیة" الذين كان تمتعھم بالحصانة من المساءلة وبمخرج آمن من الرقَّة الشرط األساسي إلجالء المدنیین. ويقول 

                                                                                                                                                       

"قوات المھام المشتركة/عملیة العزم الصلب"، "مجلس الرقَّة المدني وشیوخ القبائل يرتبون إجالء المدنیین لتقلیل الخسائر في  75

http://www.inherentresolve.mil/News/News-. [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط: 2017أكتوبر/تشرين األول  14أرواح المدنیین"، 

-to-evacuation-civilian-arrange-elders-ribalt-and-council-civil-View/Article/1342879/raqqah-Article-Releases/News

ci/-reduce   

http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1342879/raqqah-civil-council-and-tribal-elders-arrange-civilian-evacuation-to-reduce-ci/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1342879/raqqah-civil-council-and-tribal-elders-arrange-civilian-evacuation-to-reduce-ci/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1342879/raqqah-civil-council-and-tribal-elders-arrange-civilian-evacuation-to-reduce-ci/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1342879/raqqah-civil-council-and-tribal-elders-arrange-civilian-evacuation-to-reduce-ci/
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جب ھذا الترتیب للتفتیش والفحص على أيدي "قوات سوريا الديمقراطیة""، لكنه البیان: "ويخضع المغادرون للرقة بمو
 76ال يذكر أن مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة" ُسمح لھم بأخذ كمیات ضخمة من األسلحة معھم.

رغم أن لقد قدم التحالف االتفاق على أنه نتیجة مفاوضات بین "قوات سوريا الديمقراطیة" وشیوخ القبائل المحلیة، ب
ومن الصعب تصور إمكان إبرام االتفاق دون موافقة  77ممثلین للتحالف كانوا حاضرين أثناء مناقشة االتفاق، حسبما ورد.

التحالف، حیث إنه الطرف الوحید الذي يملك قوة جوية فوق المدينة والمناطق المحیطة بھا، وكان المرور اآلمن لقافلة 
 ى موافقة التحالف على عدم مھاجمتھا.تنظیم "الدولة اإلسالمیة" يتوقف عل

وفضالً عن ذلك، أبلغ المدنیون الذين ظلوا محاصرين في حارة البدو حتى النھاية منظمة العفو الدولیة بأن مقاتلي 
"الدولة اإلسالمیة" ُأجلوا قبل المدنیین. فقد قالت جمیلة، وھي أم البنین: "عندما سمعنا أن ھناك وقفاً إلطالق النار 

سُیسَمح لنا بمغادرة الرقَّة، ظننا أن ھذا من أجلنا نحن المدنیین، ولكن عندما جاءت الحافالت أدركنا أنھا من أجل وأنه 
داعش. وكان علینا أن نجد سبیلنا بأنفسنا إلى خارج المدينة. لم أستطع أن أصدق ذلك، لكننا كنا سعداء بالخروج بأي 

 78وسیلة."

ماً: "غادرنا المدينة أنا وشقیقتاي وشقیقي مع قافلة داعش. تبعنا ذيل القافلة عا 20وقالت مھا، وھي طالبة عمرھا 
 79ألننا لم نشأ أن نُضیِّع فرصة الخروج من المدينة. وعندما خرجنا من الرقَّة ذھبنا في سبیلنا."

 

  

                                                                                                                                                       

انظر، "سر الرقَّة القذر"، كوينتین سومرفیل وريام داالتي، "بي بي سي" (ھیئة اإلذاعة البريطانیة). [باإلنجلیزية]. ُمتاح على  76

  sh/raqqas_dirty_secret-http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt الرابط:

وفقاً لقول الكولونیل رايان ديلون، المتحدث باسم "عملیة العزم الصلب"، حسبما نُقل عنه في "سر الرقَّة القذر"، كوينتین  77

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt- سومرفیل وريام داالتي، بي بي سي. [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:

 sh/raqqas_dirty_secret 

 .2017فبراير/شباط  16مقابلة مع جمیلة، الرقَّة،  78

 .2017فبراير/شباط  14مقابلة مع مھا، قرب الرقَّة،  79

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret
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بقصف بقوات التحالف فردُا من عائلة الفیاض وجیرانھم  16صورة من القمر االصطناعي تظھر المنازل التي قتل فیھا 
 ، قبل وبعد الغارة2017تشرين األول  12في 
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 تقارير التحالف

أصدرت "قوات المھام المشتركة/عملیة العزم الصلب" المعلومات التالیة بخصوص الضربات الجوية "ضد إرھابیي تنظیم 
ضربة في الرقَّة ذلك  29بأنھا نفَّذت إجماالً ، حیث أفادت 2017أكتوبر/تشرين األول  12الدولة اإلسالمیة" في الرقَّة في 

 الیوم.

ضربة استھدفت تسع وحدات تكتیكیة لتنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وأسفرت عن القضاء  25قرب الرقَّة، ُنّفِذت 
على موقع قتالي، وتدمیر مركزي اتصاالت، وعشرة مواقع قتالیة، ومركبة، وطريق إمداد لتنظیم "الدولة 

 80اإلسالمیة".

أكتوبر/تشرين األول، قرب الرقَّة بسوريا، ُنّفِذت أربع ضربات، أدت إلى تدمیر ثالثة خطوط اتصال لتنظیم  12
 81"الدولة اإلسالمیة" وموقع قتالي.

 وقد نفَّذت طائرات بريطانیة اثنتین على األقل من ھذه الضربات. وأصدرت وزارة الدفاع البريطانیة المعلومات التالیة:

سوريا الديمقراطیة"، يدعمھا التحالف، تحقیق تقدم كبیر نحو سقوط الرقَّة، وقد قامت حتى تواصل "قوات 
 213بالمئة من المدينة. وقام سالح الجو الملكي بدور حیوي في ھذا، حیث ضرب  90اآلن بتطھیر زھاء 

ھذا قیام طائرتین ھدفاً في الرقَّة والمناطق المحیطة بھا منذ بدء ھجوم "قوات سوريا الديمقراطیة". وشمل 
 12" بتقديم الدعم الجوي الوثیق "لقوات سوريا الديمقراطیة" في الرقَّة في 4من طراز "تورنیدو جي آر

" في استھداف الطوابق العلیا من مبنى 4أكتوبر/تشرين األول. واسُتخِدَمت قنبلة موجھة من طراز "بیفواي 
بنى آخر كان اإلرھابیون يخوضون منه قتاالً مع "قوات كان قنَّاص لداعش يطلق النار منه، وضرب سالح ثان م

 82سوريا الديمقراطیة".

أكتوبر/تشرين األول  12ولم تصدر وزارة الدفاع الفرنسیة أية معلومات بخصوص أنشطتھا خالل األسبوع الذي بدأ يوم 
2017. 

  

                                                                                                                                                       

". 2017أكتوبر/تشرين األول  13، بیان الغارات بتاريخ 2017أكتوبر/تشرين األول  –عملیة العزم الصلب، "بیانات الغارات الجوية 80

 Releases/-http://www.inherentresolve.mil/News/Strike  ُمتاح على الرابط:[باإلنجلیزية]. 

 . [باإلنجلیزية].2017أكتوبر/تشرين األول  14المصدر السابق، بیان الغارات بتاريخ  81

". [باإلنجلیزية]. ُمتاح 2017وزارة الدفاع البريطانیة، "الغارات الجوية لسالح الجو الملكي في العراق وسوريا: أكتوبر/تشرين األول  82

 على الرابط:

 2017-list/october-monthly-iraq-in-strikes-air-forces-https://www.gov.uk/government/publications/british 

https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/october-2017
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العملية العسكرية املشرتكة للتحالف  .5

 ةو"قوات سوريا الديمقراطية" يف الرقَّ 

عملیة العزم الصلب" لتقديم نفسھا على أنھا تحالف دولي يحظى بدعم واسع النطاق -سعت "قوات المھام المشتركة
 71من دول ومؤسسات في شتى أنحاء العالم. وھي تطلق على نفسھا صفة "التحالف العالمي"، وتدَّعي أنھا تضم 

الً شديدة االختالف مثل بنما وبولندا، وأسترالیا دولة وأربع منظمات حكومیة دولیة، وھي تحالف انتقائي يضم دو
ومن المرجح أن بعض أعضاء التحالف، كتشاد أو النیجر مثالً، لم يقدموا سوى دعم اسمي. لكن مشاركة  83وأفغانستان.

 أعضاء آخرين، والسیما الدول األوروبیة، كانت أعمق، برغم أن مدى ھذه المشاركة لیس واضحاً دائماً.

عملیة العزم الصلب"، وھو "مھمة واحدة، دول -فخالفاً للشعار الذي اتخذه تحالف "قوات المھام المشتركةومع ذلك، 
ذ باسمه النتزاع السیطرة على الرقَّة من تنظیم "الدولة اإلسالمیة" شأناً عسكرياً  كثیرة"، كان العمل العسكري الذي نُّفِ

ان الجیش الثالث األمريكي يعملون كھیئة أركان لقیادة "قوات المھام أمريكیاً في األغلب األعم. فطوال المعركة كان أرك
عملیة العزم الصلب" في معسكر عريفجان في الكويت، وقاد الحملة الجنرال األمريكي ستیفن تاونسند؛ -المشتركة

مباشرة، ونشرت الواليات المتحدة قرابة ألفي جندي أمريكي في شمال شرق سوريا خاض كثیر منھم عملیات قتالیة 
وباإلضافة إلى ذلك، كان عدد أصغر  84وبوجه خاص عملیات إطالق نیران المدفعیة على الرقَّة من مواقع خارج المدينة.

كما نُشرت قوات خاصة  85من أفراد القوات الخاصة يعمل قرب خطوط الجبھة مع أفراد "قوات سوريا الديمقراطیة".
 ر كثیراً.بريطانیة وفرنسیة في المنطقة لكن بأعداد أصغ

                                                                                                                                                       

 /http://theglobalcoalition.org/en/partners   موقع "عملیة العزم الصلب" على اإلنترنت. [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط: 83

وفقاً لمسؤولین عسكريین كان في سوريا قرابة ألفي جندي أمريكي، برغم أن العدد الرسمي الذي حددته وزارة الدفاع  84

جندي أمريكي في  1700أفراد. وأفاد تقرير فصلي بشأن األفراد "لمركز بیانات عدد أفراد الدفاع" بوجود زھاء  503لمستوى القوة ھو 

سبتمبر/أيلول، لكن مسؤولي وزارة الدفاع وصفوا ذلك التقرير بأنه "صورة في لحظة محددة لمستويات القوة التي  30سوريا حتى 

من مشاة البحرية األمريكیة يغادرون سوريا"، "إي بي سي نیوز"،  400تتغیر باستمرار"، كما ورد في: "مع انتھاء القتال في الرقة، 

us-400-fight-http://abcnews.go.com/International/raqqa- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017بر/تشرين الثاني نوفم 30

syria/story?id=51489623-leaving-marines  

قال الكولونیل رايان ديلون، وھو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في  85

عة للتحالف موجودة في الرقَّة وھي قريبة من الخطوط األمامیة". وأضاف ديلون أن سوريا والعراق إن "قوات العملیات الخاصة التاب

األمريكیین "ال يقتحمون أبواب الدور" وإنما "مھمتھم األساسیة ھي تقديم المشورة للقوات الشريكة، برغم أنھم مخولون الدفاع 

خاصة في الرقَّة قرب الخط األمامي للدولة اإلسالمیة"، عن أنفسھم." كما ورد في: "الوجود باألفراد في الموقع: قوات أمريكیة 

 ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية]. .2017يونیو/حزيران  9"ملیتاري تايمز"، 

-in-are-troops-s-u-elite-ground-the-on-congress/2017/06/09/boots-https://www.militarytimes.com/news/pentagon

line/-front-s-state-islamic-the-near-raqqa 

http://theglobalcoalition.org/en/partners/
http://theglobalcoalition.org/en/partners/
http://abcnews.go.com/International/raqqa-fight-400-us-marines-leaving-syria/story?id=51489623
http://abcnews.go.com/International/raqqa-fight-400-us-marines-leaving-syria/story?id=51489623
http://abcnews.go.com/International/raqqa-fight-400-us-marines-leaving-syria/story?id=51489623
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
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ومن بین األسلحة والقوات التي نشرتھا الواليات المتحدة أنظمة مدفعیة القذائف الصاروخیة الخفیفة الحركة الخاصة 
ملیمتراً تُوجَّه باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي  227بالقوات البرية والتي تطلق قذائف صاروخیة عیار 

فضالً عن المئات من مشاة البحرية من أفراد وحدتي حمالت مشاة  86كیلومتر، 300إس) ويمكن إطالقھا من مسافة 
استخدموھا في إطالق  77787البحرية الحادية عشرة والرابعة والعشرين مزودين بمدافع ثقیلة من نوع "ھويتزر" طراز م

وكانت القوات المسلحة  88كیلومتراً. 30ملیمتراً على المدينة من مسافة تقرب من  155وابل من قذائف المدفعیة عیار 
األمريكیة ھي الشريك الوحید في التحالف الذي يملك قدرة مدفعیة خالل معركة الرقَّة، وكانت بالتالي مسؤولة عن 

ھت إلى المدينة.  جمیع الضربات المدفعیة التي ُوّجِ

ت جوية في الرقَّة ومحیطھا دولة، فقد كانت الدول الوحیدة التي نفَّذت ضربا 70وبرغم أن التحالف يضم ما يزيد على 
ھي الواليات المتحدة األمريكیة وبريطانیا وفرنسا. ونفَّذ التحالف عشرات اآلالف من الضربات في الرقَّة خالل الحملة 

نفَّذتھا كلھا تقريباً القوات األمريكیة. ونفَّذت  90ومن بین ھذه الضربات ما يزيد على أربعة آالف ضربة جوية 89العسكرية.

                                                                                                                                                       

. 2017يونیو/حزيران  13ألولى"، "سي إن إن"، "الواليات المتحدة تنشر أنظمة مدفعیة طويلة المدى في جنوب سوريا للمرة ا 86

southern-system-artillery-https://edition.cnn.com/2017/06/13/politics/us- [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:

ria/index.htmlsy 

 [باإلنجلیزية].. 2017مايو/أيار  16"وصول وحدة مدفعیة جديدة من مشاة البحرية إلى سوريا قبیل ھجوم الرقَّة"، "مارين تايمز"،  87

unit-artillery-marine-corps/2017/05/16/new-marine-https://www.marinecorpstimes.com/news/your- ُمتاح على الرابط:

offensive/-raqqa-of-ahead-syria-in-arrives 

نوفمبر/تشرين الثاني  2مارين تايمز"، "ويتزر"، "قصف مشاة البحرية للرقة بالمدفعیة كان كثیفاً إلى درجة احتراق مدفعي ھ 88

artillery-https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine- ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية]. .2017

out/-burned-howitzers-two-intense-so-was-raqqa-of-barrage 

" القلیلة 1156وقد أظھرت الصور الواردة من سوريا مشاة البحرية األمريكیة وھم يستخدمون مجموعة صمام التفجیر "إكس إم 

تحوِّل القذائف الشديدة االنفجار العادية إلى قذائف تُوجَّه بنظام تحديد المواقع (جي بي إس). والتقارير التي تفید بأن التكلفة، التي 

 ُمتاحة على الرابط:[باإلنجلیزية]، والقوات األمريكیة أطلقت مدفعیة القذائف الصاروخیة الخفیفة الحركة على الرقَّة منشورة 

Raqqa-towards-rockets-6-fired-ushimars-that-reports-june-https://syria.liveuamap.com/en/2017/6 

المقاتالت أو طائرات الھجوم األرضي أو عملیة العزم الصلب"، فقد نفَّذت الضربات "-حسب منھجیة "قوات المھام المشتركة 89

بأنھا  القاذفات أو الطائرات ذات األجنحة الدوارة أو الطائرات بال طیار ومدفعیة القذائف الصاروخیة والمدفعیة البرية التكتیكیة" وتَُعرَّف

د يكون تراكمیاً في بعض "اشتباك حركي واحد أو أكثر يقع في نفس الموقع الجغرافي على وجه التقريب إلحداث أثر واحد، ق

األحیان، في ذلك الموقع. فمثالً، قیام طائرة واحدة بإطالق سالح واحد على مركبة واحدة لتنظیم "الدولة اإلسالمیة" ھو ضربة 

واحدة، لكن قیام طائرات متعددة بإطالق عشرات األسلحة على مجموعة من المباني التي يسیطر علیھا تنظیم "الدولة 

عملیة العزم الصلب"، "بیان بشأن -نظمة أسلحتھا في مجمع ھو ضربة واحدة كذلك". انظر: "قوات المھام المشتركةاإلسالمیة" وأ

ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية]. . 2017ديسمبر/كانون األول  11"، 2017ديسمبر/كانون األول  11إلى  1الضربات من 

-11-12-http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/12Dec2017/20171211%20Strike%20Release.pdf?ver=2017

847-033135 

طلعات الجوية والذخائر التي تقدمھا القیادة المركزية للقوات وفقاً لتقديرات منظمة "إيروورز" التي وضعتھا استناداً إلى إحصاءات ال 90

الجوية األمريكیة. انظر على سبیل المثال، "ما زالوا ينتشلون الجثث من عاصمة "الدولة اإلسالمیة""، صامويل أوكفورد في: صحیفة 

pulling-still-https://www.thedailybeast.com/theyre- ُمتاح على الرابط:[باإلنجلیزية]. . 2018مارس/آذار  12"ديلي بیست"، 

  capital?ref=author-isis-of-out-bodies  

http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20- والرابط:

127-034338-21-11-f?ver=2017%20October%202017.pd  

https://edition.cnn.com/2017/06/13/politics/us-artillery-system-southern-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2017/06/13/politics/us-artillery-system-southern-syria/index.html
https://edition.cnn.com/2017/06/13/politics/us-artillery-system-southern-syria/index.html
https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2017/05/16/new-marine-artillery-unit-arrives-in-syria-ahead-of-raqqa-offensive/
https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2017/05/16/new-marine-artillery-unit-arrives-in-syria-ahead-of-raqqa-offensive/
https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2017/05/16/new-marine-artillery-unit-arrives-in-syria-ahead-of-raqqa-offensive/
https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine-artillery-barrage-of-raqqa-was-so-intense-two-howitzers-burned-out/
https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine-artillery-barrage-of-raqqa-was-so-intense-two-howitzers-burned-out/
https://www.marinecorpstimes.com/flashpoints/2017/11/02/marine-artillery-barrage-of-raqqa-was-so-intense-two-howitzers-burned-out/
https://syria.liveuamap.com/en/2017/6-june-reports-that-ushimars-fired-6-rockets-towards-Raqqa
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/12Dec2017/20171211%20Strike%20Release.pdf?ver=2017-12-11-033135-847
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/12Dec2017/20171211%20Strike%20Release.pdf?ver=2017-12-11-033135-847
https://www.thedailybeast.com/theyre-still-pulling-bodies-out-of-isis-capital?ref=author
https://www.thedailybeast.com/theyre-still-pulling-bodies-out-of-isis-capital?ref=author
https://www.thedailybeast.com/theyre-still-pulling-bodies-out-of-isis-capital?ref=author
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20October%202017.pdf?ver=2017-11-21-034338-127
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20October%202017.pdf?ver=2017-11-21-034338-127
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20October%202017.pdf?ver=2017-11-21-034338-127
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بینما نفَّذت  92ضربة جوية، 50وكانت القوات الفرنسیة مسؤولة عن قرابة  91ضربة جوية، 215البريطانیة زھاء القوات 
بالمئة  90الطائرات األمريكیة، سواء الطائرات العادية أو تلك التي تَُوَجُه دون طیار، األغلبیة الساحقة أو ما يزيد على 

ولیة علم بقیام أية دولة أخرى من الدول األعضاء في التحالف بتنفیذ من الضربات الجوية. ولیس لدى منظمة العفو الد
ضربات جوية في الرقَّة. وفي الوقت نفسه، أطلق مشاة البحرية األمريكیة عشرات اآلالف من قذائف المدفعیة على 

 الرقَّة والمناطق المحیطة بھا.

المدينة سیراً على األقدام. وكان جنودھا مسلحین  ووفَّرت "قوات سوريا الديمقراطیة" القوات البرية الالزمة لدخول
ولیس لديھم  93ملیمتراً التي زودتھم بھا الواليات المتحدة. 120بالبنادق اآللیة والقذائف الصاروخیة ومدافع الھاون عیار 

وقد عملت أية قوة جوية، ولیس لدى المنظمة علم بأنه كان لديھم أية قدرات مدفعیة خالل عملیة الرقَّة العسكرية. 
قوات التحالف في أغلب الحاالت من مواقع على بعد عدة كیلومترات خارج المدينة، لكن عدداً صغیراً من أفراد قوات 
العملیات الخاصة من الدول األعضاء في التحالف، وخصوصاً الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، عملوا مع 

طوط األمامیة في المدينة وحولھا، وكان دورھم في أغلب الحاالت استشارياً "قوات سوريا الديمقراطیة" قرب مواقع الخ
 94ولیس قتالیاً، حسبما ورد.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطیة" مسؤولة عن بعض عملیات رصد األھداف لضربات التحالف الجوية والمدفعیة. ولیس 
تي نُّفِذت استناداً إلى بیانات إحداثیات قدمتھا "قوات من الواضح النسبة المئوية لضربات التحالف الجوية والمدفعیة ال

دتھا قوات التحالف بنفسھا من خالل االستطالع  سوريا الديمقراطیة" بالمقارنة مع الضربات التي ُوّجِھت إلى أھداف حدَّ

                                                                                                                                                       

power%20Summary%20http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Air-والرابط: 

 223-104037-07-09-%20August%202017.pdf?ver=2017 

ُمتاحة على  [باإلنجلیزية].المعلومات الخاصة بالضربات الجوية التي نفَّذتھا القوات البريطانیة نشرتھا وزارة الدفاع البريطانیة.  91

 list-monthly-iraq-in-strikes-air-forces-https://www.gov.uk/government/publications/british  الرابط:

ُمتاحة ]. [بالفرنسیةالمعلومات الخاصة بالضربات الجوية التي نفَّذتھا القوات الفرنسیة نشرتھا وزارة القوات المسلحة الفرنسیة.  92

militaires/point-op%C3%A9rations-fran%C3%A7aise-https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e- على الرابط:

op%C3%A9rations/1434337239945330/-des-situation-de 

 ملیمتراً التي استخدمتھا "قوات سوريا 120رأى باحثو منظمة العفو الدولیة العديد من شظايا قذائف الھاون األمريكیة عیار  93

الديمقراطیة" في شتى أنحاء الرقَّة. وأكد أعضاء في "قوات سوريا الديمقراطیة" للمنظمة أنھم كانوا يستخدمون مدافع ھاون 

زودتھم الواليات المتحدة بأغلبھا. انظر كذلك: "مازالوا ينتشلون الجثث من عاصمة "الدولة اإلسالمیة" لباحث منظمة "إيروورز" 

 ، صحیفة "ديلي بیست". [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018ذار مارس/آ 12صامويل أوكفورد، 

capital?ref=author-isis-of-out-bodies-pulling-still-https://www.thedailybeast.com/theyre 

"الدولة اإلسالمیة" في  تنظیم قال الكولونیل رايان ديلون، وھو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة 94

سوريا والعراق، إن "قوات العملیات الخاصة التابعة للتحالف موجودة في الرقَّة وھي قريبة من الخطوط األمامیة"، كما ورد في: 

 9وقع: قوات أمريكیة خاصة في الرقَّة قرب الخط األمامي للدولة اإلسالمیة"، مجلة "ملیتاري تايمز"، "الوجود باألفراد في الم

https://www.militarytimes.com/news/pentagon- ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية]. .2017يونیو/حزيران 

line/-front-s-state-islamic-the-near-raqqa-in-are-troops-s-u-elite-ground-the-on-congress/2017/06/09/boots 

عملون مع "قوات سوريا الديمقراطیة" في شمال سوريا موجودون في الموقع "من المفھوم أن جنود القوات الجوية الخاصة الذين ي

للقیام بدور داعم"، كما ورد في: "القوات الجوية الخاصة تساعد في شّنِ ھجوم عند الفجر في المعركة األخیرة للسیطرة على 

help-https://www.thetimes.co.uk/article/sas- بط:. [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرا2017يونیو/حزيران  7الرقَّة"، "صحیفة التايمز"، 

9fg5fz385-begins-raqqa-on-push-final-as-assault-dawn-launch 

 . [بالفرنسیة] ُمتاح على الرابط:2017مايو/أيار  26"، 1د القوات الخاصة الفرنسیة"، "يوروب "سوريا: سیلفي غوالر تؤكد وجو

3341933-syrie-en-speciales-forces-des-avons-nous-goulard-http://www.europe1.fr/politique/sylvie 

http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20August%202017.pdf?ver=2017-09-07-104037-223
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20August%202017.pdf?ver=2017-09-07-104037-223
http://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/Airpower%20Summary%20-%20August%202017.pdf?ver=2017-09-07-104037-223
https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/point-de-situation-des-op%C3%A9rations/1434337239945330/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/point-de-situation-des-op%C3%A9rations/1434337239945330/
https://www.facebook.com/notes/arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-op%C3%A9rations-militaires/point-de-situation-des-op%C3%A9rations/1434337239945330/
https://www.thedailybeast.com/theyre-still-pulling-bodies-out-of-isis-capital?ref=author
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.thetimes.co.uk/article/sas-help-launch-dawn-assault-as-final-push-on-raqqa-begins-9fg5fz385
https://www.thetimes.co.uk/article/sas-help-launch-dawn-assault-as-final-push-on-raqqa-begins-9fg5fz385
https://www.thetimes.co.uk/article/sas-help-launch-dawn-assault-as-final-push-on-raqqa-begins-9fg5fz385
http://www.europe1.fr/politique/sylvie-goulard-nous-avons-des-forces-speciales-en-syrie-3341933
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یة" قبل الجوي أو وسائل أخرى، وكذلك مدى تحقق قوات التحالف من األھداف التي حددتھا "قوات سوريا الديمقراط
 توجیه الضربات إلى تلك األھداف.

 
غیر منفجرة، اسقطھا التحالف في شارع بوسط الرقة. بعد أشھر على استعادة الرقة ال تزال  MK82قنبلة من نوع 

الذخائر غیر المنفجرة منتشرة في الرقة في أماكن تشكل خطراً على المدنیین وحیث باالمكان ازالتھا بسھولة. 
 فو الدولیةصورة لمنظمة الع

 
أسقطتھا قوات التحالف ، والتي تم التالعب بھا من قبل داعش وتحولت إلى عبوة  MK 82قنبلة غیر منفجرة من طراز 

 منظمة العفو الدولیة© ناسفة كبیرة ، محاطة بستة قذائف ھاون أنتجتھا داعش. 
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ة  األسلحة األساسية التي استخدمها الطرفان املتحاربان يف الرقَّ

 "84وإم كي  82القنابل من طراز "إم كي 
 بلد الصنع: الواليات المتحدة األمريكیة والمملكة المتحدة وفرنسا

 جھة االستخدام: الواليات المتحدة األمريكیة والمملكة المتحدة وفرنسا
 95كیلوغراماً) 450لیبرة ( 992كیلوغراماً) /  90لیبرة ( 199,5الوزن المتفجر الصافي: 

 96متراً  997متراً /  584منة الدنیا: المسافة اآل
لیبرة" بمجموعة التجھیزات  2000، 84لیبرة" وطراز "إم كي  500، 82ويمكن تزويد القنابل المعیارية من طراز "إم كي 

" لتصبح قنابل موجَّھة باللیزر، أو بمجموعة التجھیزات "جیه دي إيه إم" الخاصة بالذيل لتصبح أسلحة 2/4"بیفواي 
باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). ويكون ھامش الخطأ المحتمل في إصابة الھدف ُموجَّھة 

 97للنوعین من القنابل عندئذ محصوراً في دائرة يقل نصف قطرھا عن خمسة أمتار.
 

هة طراز "إيه جي إم  هلفاير" 114-الصواريخ املُوجَّ
 بلد الصنع: الواليات المتحدة األمريكیة

 خدام: الواليات المتحدة األمريكیة والمملكة المتحدةجھة االست
 الوزن المتفجر الصافي: عشرة كیلوغرامات

 متراً  280المسافة اآلمنة الدنیا: 
 ريبَر" 9-بِرِدتور" و"إم كیو 1-ھذه الصواريخ الُموجَّھة ھي السالح المعیاري للطائرات بدون طیار من طرازي "إم كیو

 

ً  155" عيار 795 القذائف املدفعية طراز "إم  مليمرتا
 بلد الصنع: الواليات المتحدة األمريكیة

 جھة االستخدام: الواليات المتحدة األمريكیة
 كیلوغرام 14.3الوزن المتفجر الصافي: 
 متراً  316المسافة اآلمنة الدنیا: 

ئف المدفعیة التي " في إطالق جمیع قذا777استخدمت الواليات المتحدة األمريكیة مدافع "ھويتزر" من طراز "إم
" يزيد ھامش الخطأ 795اسُتخدمت في قصف الرقَّة، وكان أغلبھا قذائف شديدة االنفجار غیر موجھة من طراز "إم 

متر. وقد ُزوِّدت بعض القذائف من ھذا الطراز بمجموعة تجھیزات التوجیه الدقیق (بي  100في إصابة الھدف بھا عن 
أمتار، لكن تكلفتھا تبلغ ثمانیة آالف دوالر أمريكي  10بة الھدف إلى جي كي) التي تقلل ھامش الخطأ في إصا

للمجموعة الواحدة، أي عشرة أضعاف تكلفة صمام تفجیر القذيفة المعیاري، ولھذا لم يشتر الجیش أو سالح مشاة 

                                                                                                                                                       

كل األوزان المتفجرة الصافیة للذخائر، ما عدا ما يُشار إلیه بغیر ذلك. ُمتاحة في موقع "أورداتا إينفو"، وھو مشروع "لمركز  95

 ديسون. [باإلنجلیزية].االستقرار واإلنعاش الدولي" بجامعة جیمس ما

، أما معیار "المسافة اآلمنة 328المسافة اآلمنة الدنیا تُحسب بناء على الوزن المتفجر الصافي للذخیرة المعنیة ومعامل ثابت ھو  96

 المطلقة" الذي تستخدمه وزارة الدفاع األمريكیة فمنشور [باإلنجلیزية]، وُمتاح على الرابط:

 https://www.dau.mil/cop/ammo/DAU%20Sponsored%20Documents/K%20Factor.pptx 

Us/Fact-http://www.af.mil/About- لمزيد من المعلومات عن مجموعة التجھیزات "جیه دي إيه إم"، انظر [باإلنجلیزية]: 97

313238/-gbu-munition-attack-direct-Sheets/Display/Article/104572/joint  

 بیفواي"، انظر [باإلنجلیزية]:"وبخصوص مجموعة التجھیزات 

 12.htm-https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/gbu 

https://www.dau.mil/cop/ammo/DAU%20Sponsored%20Documents/K%20Factor.pptx
http://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104572/joint-direct-attack-munition-gbu-313238/
http://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104572/joint-direct-attack-munition-gbu-313238/
http://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104572/joint-direct-attack-munition-gbu-313238/
https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/gbu-12.htm
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التي البحرية األمريكیان سوى القلیل نسبیاً من ھذه المجموعات، ومثَّلت نسبة مئوية صغیرة من األسلحة 
 98اسُتخدمت.

 

ً  120" عيار 934قذائف الهاون من طراز "إم  مليمرتا
 بلد الصنع: الواليات المتحدة األمريكیة

 جھة االستخدام: "قوات سوريا الديمقراطیة"
 كیلوغرامات 3الوزن المتفجر الصافي: 

 متراً  190المسافة اآلمنة الدنیا 
ملیمتراً الخاصة بالقوات المسلحة األمريكیة، ويبلغ مداھا أربعة  120ھذه األسلحة ھي قذائف الھاون المعیارية عیار 

ويمكن تمییزھا بعبوات تفجیر اإلطالق من  99أمیال تقريباً، وقد ُزوِّدت بھا "قوات سوريا الديمقراطیة" الستخداماتھا.
 " في ذيلھا وھذه ال تتحطم في التفجیر.1020طراز "إم

 

ً  220قذائف الهاون عيار   مليمرتا
 لتصنیع: تنظیم "الدولة اإلسالمیة"جھة ا

 جھة االستخدام: تنظیم "الدولة اإلسالمیة" 
 كیلوغرامات 9الوزن المتفجر الصافي: قرابة 

 متراً  270المسافة اآلمنة الدنیا: 
 

قام تنظیم "الدولة اإلسالمیة" بتصمیم ھذه القذائف وتصنیعھا في مصانع في شتى أنحاء المناطق التي يسیطر 
 100ي تُمأل في أغلب الحاالت بمتفجرات ُمرتجلة الصنع باستخدام مكونات أساسیة مستوردة من تركیا.علیھا. وھ

 
وباإلضافة إلى الذخائر التي سبق ذكرھا، تعرَّف باحثو منظمة العفو الدولیة على مجموعة متنوعة من األسلحة 

أوزا"؛ وبنادق  79ومن بینھا صواريخ "إم الصغیرة وغیرھا من األسلحة استخدمھا الطرفان المتحاربان في الرقَّة، 
 120" عیار 74" عديمة االرتداد، وھي تطلق مقذوفات شديدة االنفجار مضادة للدبابات؛ وقذائف ھاون "إم60"إم

-"؛ وقذائف ھاون "إف62-ملیمتراً، وكل ھذه األسلحة يوغوسالفیة الصنع؛ وألغام مضادة للدبابات من طراز "تي إم
 81ملیمتراً، وكلھا أسلحة سوفیتیة الصنع؛ وقذائف ھاون عیار  122ملیمتراً؛ وقذائف مدفعیة عیار  160يو" عیار  853

"؛ وبنادق آلیة على نمط "إيه كي" من عدة 9-" و"بي جي7-ملیمتراً؛ وقذائف صاروخیة "بي جي 60ملیمتراً وعیار 
 بلدان.

  

                                                                                                                                                       

 لالطالع على تحلیل للتكلفة لكل صمام تفجیر واألعداد التي اشترتھا وزارة الدفاع، انظر [باإلنجلیزية]: 98

 howitzer.html-budget-artillery-https://www.nytimes.com/2018/05/01/magazine/army 

 specs.htm-https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/m120  انظر [باإلنجلیزية]: 99

وفقا لمحادثة مع دامیان سبلیترز، رئیس العملیات اإلقلیمیة في العراق وسوريا في مؤسسة "بحوث أسلحة الصراع". وقد  100

وثَّقت المؤسسة وجود قذائف الھاون نفسھا الخاصة بتنظیم "الدولة اإلسالمیة" في تلعفر والقائم، واالستخدام الواسع النطاق 

لحة التي يُصنِّعھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في شتى أنحاء المناطق التي يسیطر علیھا. للمكونات األساسیة التركیة في األس

 file/?report_id=2568&file_id=2574-www.conflictarm.com/download  [باإلنجلیزية]:انظر 

https://www.nytimes.com/2018/05/01/magazine/army-artillery-budget-howitzer.html
https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/m120-specs.htm
https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/m120-specs.htm
http://www.conflictarm.com/download-file/?report_id=2568&file_id=2574
http://www.conflictarm.com/download-file/?report_id=2568&file_id=2574
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ردود التحالف عىل بواعث القلق  .6

 دني�بشأن الخسائر يف صفوف امل

 101"نحن الصالحون، واألبرياء يف ساحة القتال يعرفون الفرق."

 جيمس ماتيس، وزير الدفاع األمريكي

 

عملیة العزم الصلب" التي تقودھا الواليات المتحدة باستمرار -أحجم المسؤولون الذين يمثلون "قوات المھام المشتركة
بالسكان المدنیین في الرقَّة من جراء الھجمات الجوية  عن االعتراف بمدى األضرار اإلنسانیة والمادية التي لحقت

والمدفعیة التي شنتھا قوات التحالف، وكذلك فعل رؤساؤھم المدنیون. بل على العكس، فقد رفض مسؤولو التحالف 
ت بشكل متكرر أنباء الخسائر في األرواح بین المدنیین على أنھا بال أساس. وقد طلبت منظمة العفو الدولیة من "قوا

عملیة العزم الصلب" معلومات تفصیلیة بخصوص الضربات المذكورة بالتفصیل في التقرير الحالي، -المھام المشتركة
وبخصوص جمیع الضربات التي نفَّذتھا قوات التحالف، بما في ذلك التواريخ المحددة والمواقع والذخیرة المستخدمة، 

 منظمة أي رد حتى وقت كتابة ھذا التقرير.وبخصوص أية تحقیقات ُأجريت حتى اآلن. ولم تتلق ال

                                                                                                                                                       

ال الكولونیل رايان ديلون، وھو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في ق 101

سوريا والعراق، إن "قوات العملیات الخاصة التابعة للتحالف موجودة في الرقَّة وھي قريبة من الخطوط األمامیة"، كما ورد في: 

 9: قوات أمريكیة خاصة في الرقَّة قرب الخط األمامي للدولة اإلسالمیة"، مجلة "ملیتاري تايمز"، "الوجود باألفراد في الموقع

https://www.militarytimes.com/news/pentagon- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017يونیو/حزيران 

line/-front-s-state-islamic-the-near-raqqa-in-are-troops-s-u-elite-ground-the-on-congress/2017/06/09/boots 

"من المفھوم أن جنود القوات الجوية الخاصة الذين يعملون مع "قوات سوريا الديمقراطیة" في شمال سوريا موجودون في الموقع 

في المعركة األخیرة للسیطرة على للقیام بدور داعم"، كما ورد في: "القوات الجوية الخاصة تساعد في شّنِ ھجوم عند الفجر 

.help-uk/article/sashttps://www.thetimes.co- ُمتاح على الرابط:[باإلنجلیزية]. . 2017يونیو/حزيران  7الرقَّة"، صحیفة "التايمز"، 

9fg5fz385-begins-raqqa-on-push-final-as-assault-dawn-launch 

 . [بالفرنسیة]. ُمتاح على الرابط:2017مايو/أيار  26"، 1"سوريا": سیلفي غوالر تؤكد وجود القوات الخاصة الفرنسیة"، "يوروب 

3341933-syrie-en-speciales-forces-des-avons-nous-goulard-http://www.europe1.fr/politique/sylvie  

https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/06/09/boots-on-the-ground-elite-u-s-troops-are-in-raqqa-near-the-islamic-state-s-front-line/
https://www.thetimes.co.uk/article/sas-help-launch-dawn-assault-as-final-push-on-raqqa-begins-9fg5fz385
https://www.thetimes.co.uk/article/sas-help-launch-dawn-assault-as-final-push-on-raqqa-begins-9fg5fz385
https://www.thetimes.co.uk/article/sas-help-launch-dawn-assault-as-final-push-on-raqqa-begins-9fg5fz385
http://www.europe1.fr/politique/sylvie-goulard-nous-avons-des-forces-speciales-en-syrie-3341933
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، أي قبل بدء ھجوم التحالف في الرقَّة بتسعة أيام، ظھر وزير الدفاع األمريكي جیمس ماتیس 2017مايو/أيار  28وفي 
وعندما ُسئل  102دة" ضد تنظیم "الدولة اإلسالمیة".في التلفزيون الوطني في الواليات المتحدة ودعا إلى "حرب إبا

بشأن خسائر المدنیین، ردَّ قائالً: "الخسائر في األرواح بین المدنیین من حقائق الحیاة في مثل ھذا الوضع... ونحن 
بأي  نقوم بكل ما ھو ممكن إنسانیاً ويتفق مع الضرورة العسكرية، ونقوم بكثیر من المجازفات لتفادي خسائر المدنیین

يوماً من إدالئه بھذا التصريح، أطلقت القوات األمريكیة ذخائر الفوسفور األبیض على مفرق الجزرة  11وبعد  103تكلفة."
 104وكانت المعركة دائرة.

، بواعث قلقھا بخصوص سقوط 2017وكما ُذكر آنفاً، فقد عرض تقرير منظمة العفو الدولیة، الصادر في أغسطس/آب 
مدنیین جراء ھجمات التحالف التي كانت فیما يبدو غیر متناسبة أو عشوائیة، وخصوصاً قتلى وجرحى في صفوف ال

ورفض مسؤول في التحالف بواعث القلق  105الھجمات المدفعیة، في وقت كانت العملیة العسكرية ما زالت فیه جارية.
ف العملیات مؤقتاً للسماح التي طرحتھا المنظمة و"مستشار األمم المتحدة الخاص بشأن سوريا" الذي دعا إلى توق

                                                                                                                                                       

 28، كاثیرن واتسون، "سي بي إس نیوز"، ’أسالیب اإلبادة‘"الحرب على تنظیم "الدولة اإلسالمیة" تتحول إلى استخدام  102

to-shifted-has-isis-against-https://www.cbsnews.com/news/fight- ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية].. 2017مايو/أيار 

says/-mattis-tactics-annihilation 

وزير الدفاع األمريكي جیمس ماتیس، كما نُِقَل عنه في "وزير الدفاع ماتیس يقول إن سیاسة الواليات المتحدة ضد الدولة  103

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017مايو/أيار  28"، الغارديان"، صحیفة ’"اإلبادة‘اإلسالمیة ھي اآلن 

annihilation-sisi-us-secretary-defense-mattis-news/2017/may/28/james-https://www.theguardian.com/us  

. ُمتاح على الرابط: 2017يونیو/حزيران  16منظمة العفو الدولیة، بیان صحفي،  104

-white-of-use-coalition-usled-shows-analysis-expert-w.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/syriahttps://ww

crime-war-to-amount-may-phosphorus/ 

. ُمتاح 2017أغسطس/آب  24منظمة العفو الدولیة، "سوريا: "لن أنسى ھذه المذبحة": مدنیون محاصرون في معركة الرقَّة،  105

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/ar على الرابط:

 حي سكني مدّمر في الرقة. صورة لمنظمة العفو الدولیة

https://www.cbsnews.com/news/fight-against-isis-has-shifted-to-annihilation-tactics-mattis-says/
https://www.cbsnews.com/news/fight-against-isis-has-shifted-to-annihilation-tactics-mattis-says/
https://www.cbsnews.com/news/fight-against-isis-has-shifted-to-annihilation-tactics-mattis-says/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/28/james-mattis-defense-secretary-us-isis-annihilation
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6945/2017/ar/
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وأقرَّ قائد قوات التحالف، الجنرال ستیفن تاونسند، بأنه بعد تصاعد في الھجمات "من  106للمدنیین بالخروج من المدينة.
المنطقي افتراض وجود زيادة في الخسائر في أرواح المدنیین"، لكنه واصل حديثه مشكِّكاً في النتائج التي توصلت 

واستطرد قائالً: "أعتقد أننا  107الدولیة قائالً "أود أن أطلب من شخص ما أن يريني معلومات مؤكدة."إلیھا منظمة العفو 
حريصون كما ينبغي أن نكون وكما يمكننا أن نكون، وإنني ألتحدى الشخص من األمم المتحدة الذي أدلى بھذا التصريح 

أما وزير الدفاع  108لة. أرني دلیالً ما على ذلك."الُمغرق في المبالغة بأن الخسائر في األرواح بین المدنیین مذھ
 109األمريكي جیمس ماتیس فكان رده الوحید: "نحن الصالحون، واألبرياء في ساحة القتال يعرفون الفرق."

لم  وفي وقت الحق، وبینما كان الصراع في الرقَّة في ذروته في سبتمبر/أيلول، كتب الجنرال ستیفن تاونسند "...
مكرراً زعماً سبق  110كانت ھناك حملة جوية أكثر دقة [من الحملة الحالیة] في تاريخ النزاع المسلح" يحدث مطلقاً أن

ومضى زاعماً أن أنباء الخسائر في صفوف المدنیین "... ال تؤيدھا الحقیقة في  111أن أدلى به في بداية حملة الرقَّة.
أغلب األحیان ولیس من شأنھا سوى أن تقوي قبضة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" على المدنیین، ومن ثم تعريض 

تحالف. ويمكن القول المدنیین لمزيد من الخطر... منتقدونا غیر قادرين على إجراء التقییم التفصیلي الذي يجريه ال
إنھم يعتمدون في أغلب األحوال على معلومات قلیلة للغاية يتلقونھا ھاتفیاً أو تنشرھا مصادر مشكوك فیھا على 

 112اإلنترنت".

حل الجنرال بول إي فانك الثاني محل  2017ولم يؤد تغییر القیادة إلى تغییر المواقف على ما يبدو. ففي سبتمبر/أيلول 
تاونسند قائداً لقوات التحالف. وقد دافع الجنرال فانك الثاني أيضاً، في مقابلة ُأجريت معه في الجنرال ستیفن 

، عن دقَّة الحملة الجوية، زاعماً أن قوات التحالف تأخذ "خطوات ھائلة" لمنع وقوع خسائر 2017ديسمبر/كانون األول 
ولة اإلسالمیة" على االختباء بین المدنیین قائالً "عندما في األرواح بین المدنیین. واستطرد الجنرال الئماً مقاتلي "الد

                                                                                                                                                       

"المستشار الخاص لمبعوث األمم المتحدة لسوريا يقول: "ال يوجد مكان على األرض أسوأ من الرقَّة بسوريا"، ويدعو إلى وقف  106

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017أغسطس/آب  24"أخبار األمم المتحدة"، مؤقت للقتال"، 

-urging-adviser-un-senior-says-raqqa-syrias-earth-place-worse-no-https://news.un.org/en/story/2017/08/563802

fighting-pause 

. 2017أغسطس/آب  24، ’"من كل الجوانب‘كما نقلت عنه قناة الجزيرة في: "منظمة العفو: المدنیون في الرقَّة عرضة للنیران  107

amnesty-sides-fire-raqqa-https://www.aljazeera.com/news/2017/08/civilians- [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:

170824004428242.html 

ل عنه في: "حرب سوريا: لماذا الفوز في عملیة العزم الصلب"، كما نُق-الجنرال ستیفن تاونسند قائد "قوات المھام المشتركة 108

http://www.bbc.com/news/world- ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية].. 2017يونیو/حزيران  30معركة الرقَّة بعید"، "بي بي سي"، 

40451093-east-middle 
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فورين ""أنباء الخسائر البشرية في صفوف المدنیین في الحرب على تنظیم "الدولة اإلسالمیة" مبالغ فیھا بشدة"، مجلة  110

of-http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports- . [باإلنجلیزية [. ُمتاح على الرابط:2017سبتمبر/أيلول  15بولیسي"، 

oir/-cjtf-townsend-gen-lt-inflated-vastly-are-isis-on-strikes-coalition-from-casualties-civilian 

لة أكثر دقة وحرصاً في تاريخ العملیات الحربیة على ھذا الكوكب"، الجنرال ستیفن تاونسند قائد "أتحدى أي شخص أن يجد حم 111

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017يونیو/حزيران  30عملیة العزم الصلب متحدثاً إلى "بي بي سي"، -قوات المھام المشتركة

40451093-east-middle-http://www.bbc.com/news/world 

فورين "أنباء الخسائر البشرية في صفوف المدنیین في الحرب على تنظیم "الدولة اإلسالمیة" مبالغ فیھا بشدة"، مجلة  112

civilian-of-http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports- ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية].. 2017سبتمبر/أيلول  15بولیسي"، 

oir/-cjtf-townsend-gen-lt-nflatedi-vastly-are-isis-on-strikes-coalition-from-casualties 

https://news.un.org/en/story/2017/08/563802-no-worse-place-earth-syrias-raqqa-says-senior-un-adviser-urging-pause-fighting
https://news.un.org/en/story/2017/08/563802-no-worse-place-earth-syrias-raqqa-says-senior-un-adviser-urging-pause-fighting
https://www.aljazeera.com/news/2017/08/civilians-raqqa-fire-sides-amnesty-170824004428242.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/08/civilians-raqqa-fire-sides-amnesty-170824004428242.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/08/civilians-raqqa-fire-sides-amnesty-170824004428242.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40451093
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40451093
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40451093
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40451093
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
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يستخدم العدو المدنیین دروعاً بشرية يكون من الصعب إلى حد ال ُيصدَّق عدم وقوع خسائر في األرواح بین المدنیین. 
 113إجراءاتنا سلیمة."

ففي  114في مناطق حضرية مأھولة.ومن ناحیة أخرى، استمرت الحكومة البريطانیة في إنكار واقع القیام بضربات جوية 
، ردَّت وزارة الدفاع على سؤال من أحد أعضاء البرلمان بشأن "عدد المدنیین الذين ُقتلوا أو 2018يناير/كانون الثاني  8

 ُجرحوا في سوريا نتیجة للضربات الجوية للمملكة المتحدة" قائلة:

بفحص البیانات الخاصة بكل ضربة تقوم بھا عند تنفیذ ضربات جوية، يقوم المحللون الخبراء بشكل معتاد 
المملكة المتحدة لتقییم أثرھا... ونحن نتعاون تعاوناً كامالً مع المنظمات غیر الحكومیة مثل "إِيروورز" التي 
تقّدِم ما تجمعه من أدلة على الخسائر بین المدنیین. وبعد عمل تفصیلي فیما يتعلق بكل حالة، أمكننا 

ه استبعاد ضلوع سالح ا لجو الملكي في وقوع أي خسائر بین المدنیین نتیجة ألي من الضربات التي ُوّجِ
 115نظرنا إلیھا.

وال تعترف تلك التصريحات بأن المنھج الذي يتبعه التحالف في إجراء التحقیقات ھو المعیب، ألنه ال يتضمن زيارات 
لعیان أو الناجین وأسرھم. وبرغم أن تقارير "قوات للمواقع التي ُيزعم وقوع ضربات فیھا، وال إجراء مقابالت مع شھود ا

عملیة العزم الصلب" الشھرية بخصوص الخسائر في األرواح أصبحت تحوي، بدءاً من نھاية -المھام المشتركة
، عبارات تشیر إلى تحسن في منھج إجراء التحقیقات بإضافة "زيارات الموقع ومقابالت مع شھود 2017سبتمبر/أيلول 

فال يبدو أن مثل ھذه البنود كانت تُنفَّذ حتى ذلك الحین. وُتعد زيارات المواقع عنصراً  116كان ذلك ممكناً"،العیان متى 
حاسماً في التحقیقات، حیث إنھا تتیح الفرصة لفحص تأثیر الذخیرة ونمط الدمار في الموقع المعني والمناطق المحیطة 

يمكن أن تساھم في فھم حركة األحداث في وقت الضربة. أما به، ومالحظة شظايا الذخیرة وغیرھا من المواد التي 
المقابالت مع الناجین وشھود العیان وأقارب الضحايا، فھي حاسمة بالقدر نفسه لفھم األحداث التي سبقت وقوع 

علومات الضربات والتي وقعت خاللھا. وعالوة على ذلك، يكون القیام بزيارات المواقع ضرورياً كوسیلة عملیة الكتشاف الم
 بشأن الضربات التي ُيحتمل أال يكون التحالف قد ُنبِّه إلیھا ألن وسائل اإلعالم أو غیرھا من المصادر لم تتناولھا.

                                                                                                                                                       

الجنرال بول إي فانك الثاني، كما نُقل عنه في: "جنرال فورت ھود الذي يقود القتال ضد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" يقول إن  113

 ُمتاح على الرابط: . [باإلنجلیزية].2017ديسمبر/كانون األول  28الخالفة ُھزمت في العراق"، "ستیتسمان"، 

-defeated-caliphate-says-fight-isis-leading-general-hood-military/fort-https://www.statesman.com/news/local

/OBA9pIVKjsXqYPz9bEYnzK/iraq 

لبريطانیا تاريخ طويل من إنكار التسبب في مقتل مدنیین بضرباتھا الجوية ضد ما يسمى تنظیم "الدولة اإلسالمیة". ففي عام  114

، أصدرت معلومات، بعد طلب بموجب قانون حرية المعلومات، زاعمًة أنھا قتلت ما يقرب من ألف من مقاتلي تنظیم "الدولة 2016

ولم تقتل مدنیاً  2016ومارس/آذار  2014اإلسالمیة" في العراق وفي سوريا في ألف ضربة نُفَِّذت في الفترة ما بین سبتمبر/أيلول 

strikes-air-syria-news/iraq-https://www.independent.co.uk/news/uk/home- واحداً. انظر، صحیفة "إندبندنت" [باإلنجلیزية]:

a7008276.html-wars-air-state-islamic-daesh-isis-killed-casualties-civilians  

ُمتاح على  "، "موقع برلمان المملكة المتحدة" على اإلنترنت. [باإلنجلیزية].120695 – سوريا: التدخل العسكري: سؤال مكتوب" 115

statements/written-answers-questions-.uk/business/publications/writtenhttps://www.parliament- الرابط:

20/120695/-12-question/Commons/2017 

في  2018مايو/أيار اعترفت حكومة المملكة المتحدة للمرة األولى بأن إحدى الضربات الجوية التي نفَّذتھا في مارس/آذار  2وفي 

ظر، "حرب سوريا: وزارة الدفاع تقرُّ بوفاة مدني في ضربة وجَّھھا سالح الجو الملكي إلى تنظیم سوريا أدت إلى وفاة مدني واحد. ان

http://www.bbc.co.uk/news/uk- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018مايو/أيار  2بي بي سي"، ""الدولة اإلسالمیة""، 

43977394 
. 2017سبتمبر/أيلول  29عملیة العزم الصلب"، "التقرير الشھري بشأن الخسائر في أرواح المدنیین"، -"قوات المھام المشتركة 116

Article-Releases/News-http://www.inherentresolve.mil/News/News- [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:

report/-ltycasua-civilian-monthly-oir-View/Article/1329201/cjtf 

https://www.statesman.com/news/local-military/fort-hood-general-leading-isis-fight-says-caliphate-defeated-iraq/OBA9pIVKjsXqYPz9bEYnzK/
https://www.statesman.com/news/local-military/fort-hood-general-leading-isis-fight-says-caliphate-defeated-iraq/OBA9pIVKjsXqYPz9bEYnzK/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/iraq-syria-air-strikes-civilians-casualties-killed-isis-daesh-islamic-state-air-wars-a7008276.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/iraq-syria-air-strikes-civilians-casualties-killed-isis-daesh-islamic-state-air-wars-a7008276.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/iraq-syria-air-strikes-civilians-casualties-killed-isis-daesh-islamic-state-air-wars-a7008276.html
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-12-20/120695/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-12-20/120695/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-12-20/120695/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43977394
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43977394
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43977394
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1329201/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1329201/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1329201/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
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 117ويعتمد التحالف على اختبار "رجحان الدلیل" في تحديد ما إذا كان ادعاء ما بأنه ألحق األذى بمدني موثوقاً أم ال.
سبُّبه في مقتل وإصابة مدنیین في قائمة االدعاءات "غیر الموثوقة". فعلى سبیل، ويضع التحالف أغلب االدعاءات عن ت

"مراجعة للحقائق والظروف" فیما  452نتائج  2018عملیة العزم الصلب" منذ بداية عام -نشرت "قوات المھام المشتركة
من بین ھذه الحاالت لم تُعتبر و 2017.118يخص ادعاءات بأنھا تسبَّبت في مقتل وإصابة مدنیین أغلبھا يرجع إلى عام 

بالمئة من  95,62أي بنسبة  120حالة، "غیر موثوقة"، 433واعُتبرت الحاالت الباقیة، وھي  119حالة "موثوقة". 19سوى 
الحاالت. وتشیر النسبة الضئیلة لالدعاءات الموثوقة إلى احتمال رفض بعض االدعاءات، وربما كثیر منھا، قبل بذل كل 

تحقیق فیھا. وقد يؤدي سوء إحصاء الخسائر في األرواح في صفوف المدنیین إلى سوء تقدير األذى الجھود الالزمة لل
الذي ُيحتمل أن يلحق بالمدنیین في عملیات التحالف في المستقبل، حیث إن إجراءات تقلیل الخسائر في أرواح 

المدنیین وأن تُدمج ما تعلمته في  المدنیین تقتضي أن تتعلم الوحدات العسكرية من تقديراتھا للخسائر في أرواح
 121التخطیط للعملیات في المستقبل.

وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولیة، خالل التقصي المیداني الذي قامت به في الرقَّة، عشرات من مواقع ضربات 
ت التحالف أو من السكان الذين نجوا من ضربا 100التحالف في كل حي من أحیاء المدينة وتحدثوا مع ما يزيد على 

شاھدوھا. ولم يقابل محققو قوات التحالف أياً منھم أو يتصلوا به، سواء في الرقَّة أو أثناء وجودھم في مخیمات 
النازحین قبل عودتھم إلى المدينة، ولم يكن أي منھم يعلم بقیام أي من محققي التحالف بزيارة أي موقع من مواقع 

قابلة ناجین من ضربات أخرى أو شھود علیھا. وكانت أوجه القصور من ھذا الضربات في أي مكان في المدينة أو بم
القبیل في منھج التحقیق عامالً مھماً ساھم، على ما يبدو، في رفض جمیع األنباء تقريباً الخاصة بسقوط قتلى 

 122وجرحى بین المدنیین.

                                                                                                                                                       

المیجر شین ھاف، الضابط بالقوات الجوية األمريكیة، بصفته ضابط العملیات اإلعالمیة في إدارة االتصاالت واالستفسارات  117

بالقیادة الوسطى األمريكیة، في رسالة بالبريد اإللكتروني عنوانھا "االستفتسار المتعلق بتحقیقات وزارة الدفاع في مزاعم اإلضرار 

 ُمتاح على الرابط: . [باإلنجلیزية].2016نوفمبر/تشرين الثاني  2في العراق"،  بالمدنیین

Assessments.html-https://www.documentcloud.org/documents/4416019 

، 2018إبريل/نیسان  26تقییم الخسائر في أرواح المدنیین لدى البنتاغون"، رايان غودمان، "العواقب القانونیة لقصور عملیات 

defect-implications-://www.justsecurity.org/55397/legalhttps- ُمتاح على الرابط: "جاست سكیوريتي". [باإلنجلیزية].

assessments/-casualty-civilian-pentagons 

عملیة العزم الصلب" التي تحوي كل شھر قائمة باالدعاءات التي اعُتبرت "غیر -انظر "التقارير الشھرية لقوات المھام المشتركة 118

 Releases/-http://www.inherentresolve.mil/News/News :موثوقة". [باإلنجلیزية]. ُمتاحة على الرابط

 3و 2018في مارس/آذار  6و 2018في فبراير/شباط  4و 2018مزاعم موثوقة في يناير/كانون الثاني  6اعُتبرت  –المصدر السابق  119

 .2018في إبريل/نیسان 

في  78و 2018في فبراير/شباط  102و 2018مزاعم غیر موثوقة في يناير/كانون الثاني  207اعُتبرت  –المصدر السابق  120

 .2018في إبريل/نیسان  46و 2018مارس/آذار 

ُمتاحة على ". [باإلنجلیزية]. 2012انظر مثالً: "دورة تخفیض الخسائر في أرواح المدنیین" الخاصة بالجیش األمريكي، يولیو/تموز  121

 الرابط:

tml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/attp/ahttps://www.globalsecurity.org/jh

37.31:%20Civilian%20Casualty%20Mitigation-31.pdf|||ATTP%203-37-ttp3 

الفترة كان العدد . وخالل ھذه 2018ويناير/كانون الثاني  2014ضربة في الفترة ما بین أغسطس/آب  29070نَفََّذ التحالف إجماالً " 122

. وكان العدد اإلجمالي ألنباء سقوط قتلى 2015اإلجمالي لألنباء التي تفید باحتمال سقوط قتلى وجرحى بین المدنیین ھو 

." وتشیر األرقام إلى العدد اإلجمالي لضربات التحالف المعترف بھا في 2018وجرحى مدنیین الموثوقة خالل ھذه الفترة الزمنیة ھو 

 قع في العراق وسوريا. وال يوجد أي تقرير فیما يخص الرقَّة تحديداً.جمیع الموا

https://www.documentcloud.org/documents/4416019-Assessments.html
https://www.justsecurity.org/55397/legal-implications-defect-pentagons-civilian-casualty-assessments/
https://www.justsecurity.org/55397/legal-implications-defect-pentagons-civilian-casualty-assessments/
https://www.justsecurity.org/55397/legal-implications-defect-pentagons-civilian-casualty-assessments/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/
https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/attp/attp3-37-31.pdf|||ATTP%203-37.31:%20Civilian%20Casualty%20Mitigation
https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/attp/attp3-37-31.pdf|||ATTP%203-37.31:%20Civilian%20Casualty%20Mitigation
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. [باإلنجلیزية]. 2018فبراير/شباط  22عملیة العزم الصلب "التقرير الشھري للخسائر في أرواح المدنیین"، -قوات المھام المشتركة

oir-View/Article/1447350/cjtf-Article-Releases/News-http://www.inherentresolve.mil/News/News- ُمتاح على الرابط:

report/-casualty-civilian-monthly 

http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1447350/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1447350/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1447350/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
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ع .7  الوضع اإلنساني املروِّ

طائلة عىل حملة عسكرية "ملاذا يُحجم أولئك الذين أنفقوا أمواالً 

رت املدينة عن تقديم مساعدات اإلغاثة للسكان  باهظة التكاليف دمَّ

 123الذين هم يف أمسِّ الحاجة إليها؟"

ة  سكان الرقَّ

 

بعد مضي ثمانیة أشھر على انتھاء الحملة العسكرية، ما زال أغلب أھل الرقَّة نازحین. ويعیش من عادوا في ظروف 
رائحة تعفن الجثث المحصورة تحتھا. وتتناثر في أرجاء المدينة الذخائر التي لم تنفجر، وما زالت مروِّعة وسط األنقاض و

ألف شخص قد عادوا  100تتسبب في سقوط قتلى وجرحى من السكان. وبحلول وقت كتابة ھذا التقرير، كان زھاء 
غم الخطر الذي تمثله الذخائر التي لم تنفجر، ، بر2017إلى الرقَّة منذ انتھاء العملیات الحربیة في أكتوبر/تشرين األول 

وأغلبھا عبوات ناسفة ُمرتجلة تركھا مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، باإلضافة إلى بعض الذخائر التي ألقتھا قوات 
 التحالف ولم تنفجر، وھو ما جعل المدينة غیر آمنة.

وكان الجمیع تقريباً من العائدين إلى المدينة الذين قابلتھم منظمة العفو الدولیة في الرقَّة يسألون سؤاالً بسیطاً: 
دمَّرت المدينة عن تقديم مساعدات لماذا ُيحجم أولئك الذين أنفقوا أمواالً طائلة على حملة عسكرية باھظة التكالیف 

إلیھا؟ وكان على رأس أولوياتھم توفیر المعدات الالزمة النتشال الجثث جة للسكان الذين ھم في أمّسِ الحااإلغاثة 
وإزالة العبوات المتفّجِرة المحصورة وسط األنقاض. ولم يقر مسؤولو التحالف حتى اآلن بمدى األضرار التي لحقت 

 بالمدينة، وكان معظمھا نتیجة لضربات التحالف.

ل شارع تقريباً في الرقَّة نتیجة للضربات المدفعیة والجوية تبايناً صارخاً مع ويتباين الدمار الواسع النطاق الذي لحق بك
وقد وجد خبراء األمم المتحدة، وباحثو منظمة العفو الدولیة الذين أجروا  124مزاعم التحالف بخصوص دقة الضربات.

شاھدوه من قبل في  التقصي، والمراسلون الحربیون المتمرسون أن مستوى الدمار في الرقَّة أفظع من أي شيء

                                                                                                                                                       

من سكان الرقَّة لمنظمة العفو الدولیة خالل مقابالت في أرض الواقع في الرقَّة  كانت ھذه ھي المشاعر التي عبر عنھا كثیر 123

 .2018خالل فبراير/شباط 

فورين "أنباء الخسائر البشرية في صفوف المدنیین في الحرب على تنظیم "الدولة اإلسالمیة" مبالغ فیھا بشدة" مجلة  124

civilian-of-http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports- ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية].. 2017سبتمبر/أيلول  15بولیسي"، 

oir/-cjtf-townsend-gen-lt-inflated-vastly-are-isis-on-strikes-tioncoali-from-casualties 

http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
http://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
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وفي إبريل/نیسان، أفادت "مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین" بأن "فريق األمم   125حروب أخرى.
 126المتحدة الذي دخل مدينة الرقَّة ُذھل من مستوى الدمار الذي تجاوز أي شيء رأوه من قبل".

عملیة العزم الصلب"، قد وعد مع اشتداد وطیس المعركة -المشتركةوكان الجنرال روبرت جونز، نائب قائد "قوات المھام 
بأن "تحرير الرقَّة... لیس نھاية المطاف. إنه في واقع األمر بداية  2017لطرد تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في يولیو/تموز 

تُقدَّم معظم المعونة اإلنسانیة  إال إنه منذ انتھاء القتال لم 127العملیة. فالتعافي الحقیقي يبدأ بمجرد أن ينتھي القتال."
التي كان السكان يأملون فیھا. فبینما تَُنفَّذ بعض مشروعات إصالح البنیة األساسیة بمساعدة دولیة، يشكو السكان 

، شكت أسر في 2018من عدم تلقي مساعدة لتجاوز خسائرھم. وخالل زيارة منظمة العفو الدولیة في فبراير/شباط 
ن استمرار عدم انتشال الجثث من تحت أنقاض المباني التي ُقصفت. والحظ "مكتب األمم شتى أنحاء المدينة م

المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة"، في أعقاب تقییم للحاجات اإلنسانیة ُأجري في أوائل إبريل/نیسان، "دماراً واسع 
دم كفاية الموارد الالزمة إلجراء النطاق في شتى أنحاء المدينة، ومستوى حرجاً من انتشار خطر المتفجرات مع ع

 128مسح ألخطار المتفجرات وإزالتھا، وكذلك نقصاً في الخدمات العامة".

 تركة قاتلة: الذخائر التي لم تنفجر

ل أن أُقتل بلغم عىل أن أرى أطفايل يبكون كل يوم ألنهم  "أُفضِّ

 129جوعى."

 امروال، امرأة تنقب يف أنقاض املباني الواقعة حول املستشفى الع

                                                                                                                                                       

ساعة ال تكفي إلظھار الصورة الحقیقیة للدمار الكامل في شتى أنحاء الرقَّة. لم أر قط شیئاً  24"التغطیة اإلخبارية على مدى  125

 اإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:. [ب2017سبتمبر/أيلول  17مثل ھذا." كوينتین سومرفیل، مراسل "بي بي سي" ، 

https://twitter.com/sommervilletv/status/909456790223540229?lang=en 

م "الدولة اإلسالمیة" علیھا"، "مفوضیة األمم المتحدة "أول بعثة إنسانیة لألمم المتحدة إلى مدينة الرقَّة بعد انتھاء سیطرة تنظی 126

un-first-1607http://www.unhcr.org/sy/1- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018إبريل/نیسان  5السامیة لشؤون الالجئین"، 

isis.html-post-city-raqqa-mission-humanitarian  

بالمئة من المباني أو ُألحَقت بھا أضرار"، "األزمة  70والحظ الفريق مستوى عال إلى أقصى حد من الدمار حیث ُدّمِر ما يقرب من 

) "مكتب األمم المتحدة لتنسیق 2018إبريل/نیسان  15-مارس/آذار  15( 23السورية: شمال شرق سوريا"، تقرير الوضع رقم 

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018إبريل/نیسان  18الشؤون اإلنسانیة"، 

-syria-east-north-crisis-syria/document/syria-of-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole

%E2%80%93-march-15-23-no-report-situation 

 ُمتاح على الرابط: [باإلنجلیزية].. 2017يولیو/تموز  24روبرت جونز يناقش المعركة من أجل الرقَّة"، إذاعة "آرتا إف إم راديو"، " 127

https://www.youtube.com/watch?v=XJzQ3B1AIW0 

)، "مكتب األمم المتحدة 2018إبريل/نیسان  15-مارس/آذار  15( 23"األزمة السورية: شمال شرق سوريا"، تقرير الوضع رقم  128

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018إبريل/نیسان  18الشؤون اإلنسانیة"، لتنسیق 

-syria-east-north-crisis-syria/document/syria-of-arianresponse.info/en/operations/wholehttps://www.humanit

%E2%80%93-march-15-23-no-report-situation 

 .2018فبراير/شباط  15مقابلة مع روال، الرقَّة،  129

https://twitter.com/sommervilletv/status/909456790223540229?lang=en
http://www.unhcr.org/sy/11607-first-un-humanitarian-mission-raqqa-city-post-isis.html
http://www.unhcr.org/sy/11607-first-un-humanitarian-mission-raqqa-city-post-isis.html
http://www.unhcr.org/sy/11607-first-un-humanitarian-mission-raqqa-city-post-isis.html
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/syria-crisis-north-east-syria-situation-report-no-23-15-march-%E2%80%93
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/syria-crisis-north-east-syria-situation-report-no-23-15-march-%E2%80%93
https://www.youtube.com/watch?v=XJzQ3B1AIW0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/syria-crisis-north-east-syria-situation-report-no-23-15-march-%E2%80%93
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/syria-crisis-north-east-syria-situation-report-no-23-15-march-%E2%80%93
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وصف مسؤولون باألمم المتحدة عدد األلغام والعبوات الناسفة المرتجلة التي زرعھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في 
وما زالت كثیر من ھذه األلغام والعبوات الناسفة،  130المنازل والمتاجر والمباني العامة والطرق بأنه لم يسبق له مثیل.

تھا قوات التحالف، منتشرة في المدينة، وُيتوقع أن تستمر عملیة التطھیر فضالً عن القنابل غیر المنفجرة التي ألق
ألشھر، إن لم يكن لسنوات. وفي أثناء ذلك، تمثِّل األلغام والعبوات الناسفة خطراً داھماً مستمراً يتسبب في مقتل 

في إزالة األنقاض من المنازل وإصابة مدنیین كل يوم. ويتھدد الخطر بوجه خاص الرجال والفتیة الذين يعملون بالیومیة 
بون في األنقاض بحثاً عن المعادن الخردة وغیرھا من المواد التي يمكن  والمتاجر المتضررة والنساء واألطفال الذين ينّقِ

 بیعھا.

سنة يعمل بالیومیة في إزالة األنقاض من المنازل  14وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، قال أيمن، وھو فتى عمره 
دوالرات أمريكیة تقريباً)، إن أحد أصدقائه،  6و 4متضررة مقابل ما بین ألفین وثالثة آالف لیرة سورية في الیوم (ما بین ال

وھو طفل في مثل عمره، ُقتل في األسبوع السابق أثناء قیامه بالعمل نفسه، وأضاف قائالً: "كان اسمه محمد. وكان 
ديقة البیضاء وانفجر لغم في األنقاض فمات. كان في نفس سني. ماذا يعمل في إزالة األنقاض من منزل في حي الح

وقالت روال، وھي امرأة كانت تجمع المعادن الخفیفة من أنقاض المباني المحیطة  131يمكننا أن نفعل؟ علینا أن نعمل."
نفعل؟ لدي ثالثة بالمستشفى العام مع اثنین من أطفالھا عمراھما سبع وتسع سنوات، لمنظمة العفو الدولیة: "ماذا 

 132أطفال أصغر ولیس لدينا ما نأكله. أفضِّل أن ُأقتل بلغم على أن أرى أطفالي يبكون ألنھم جوعى."

، ُأصیبت امرأة أخرى، وھي أم لثمانیة أطفال تُدعى أم أنس، بجروح خطیرة 2017فبراير/شباط  14وفي الیوم السابق، 
الخردة. وأبلغ زوجھا منظمة العفو الدولیة بأنه ال يعرف إن كانت في انفجار في المنطقة نفسھا وھي تجمع المعادن 

حیة أم تُوفیت. وقد ُأبلغ بأنھا نُقلت إلى مستشفى في تل أبیض، لكنه ال يستطیع تحمُّل تكالیف السفر إلى ھناك. 
  133حالتھا.ومع عدم وجود خطوط ھاتف عاملة في الرقَّة، لم تكن لديه وسیلة لالتصال بالمستشفى لالستفسار عن 

وذكر بعض موظفي اإلسعاف في المنطقة، أن ما يزيد على ألف شخص، وبینھم كثیر من األطفال، قد أُصیبوا بجروح أو 
، لكن من المرجح أن العدد الفعلي 2018وإبريل/نیسان  2017ُقتلوا بسبب األلغام في الفترة ما بین أكتوبر/تشرين األول 

 134وا أنفاسھم قبل الوصول إلى المساعدة الطبیة لم يكن مصیرھم ُيعرف بالضرورة.للضحايا أكبر من ذلك ألن الذين لفظ

                                                                                                                                                       

زيس، األمین العام المساعد لألمم المتحدة "عدد الذخائر التي لم تنفجر في الرقَّة شيء لم نر مثیالً له من قبل"، بانوس مومت 130

والمنسق اإلقلیمي للشؤون اإلنسانیة في األزمة السورية، كما نُِقَل عنه في: "األمم المتحدة: الالجئون في مدينة الرقَّة السورية 

 ُمتاح على الرابط: نجلیزية].[باإل. 2018فبراير/شباط  6بسبب ألغام تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، "رويترز"، ’ بالغ الشدة‘عرضة لخطر 

-landmine-is-extreme-face-raqqa-syrias-in-raqqa/refugees-syria-crisis-mideast-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN1FQ2H4-n-u-threat 

 .2018فبراير/شباط  15مقابلة مع أيمن، الرقَّة،  131

 .2018فبراير/شباط  15مقابلة مع روال، الرقَّة،  132

 .2018فبراير/شباط  16مقابلة مع أبي أنس، الرقَّة،  133

فیھا األلغام في الرقَّة، لكن الواليات المتحدة قد تخفض األموال المخصصة لتطھیر "السوريون يعودون إلى المنازل التي تتناثر  134

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018مايو/أيار  1المدينة"، صحیفة "ذي إندبندنت"، 

aid/-humanitarian-landmines-defeat-isis-https://theintercept.com/2018/05/01/syria  

 12و"سوريا: مقتل وإصابة المئات بسبب األلغام األرضیة في الرقَّة؛ يلزم مزيد من الدعم الدولي للتطھیر"، "ھیومن رايتس ووتش"، 

injure-kill-landmines-https://www.hrw.org/news/2018/02/12/syria- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018فبراير/شباط 

raqqa-hundreds  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-raqqa/refugees-in-syrias-raqqa-face-extreme-is-landmine-threat-u-n-idUSKBN1FQ2H4
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-raqqa/refugees-in-syrias-raqqa-face-extreme-is-landmine-threat-u-n-idUSKBN1FQ2H4
https://theintercept.com/2018/05/01/syria-isis-defeat-landmines-humanitarian-aid/
https://www.hrw.org/news/2018/02/12/syria-landmines-kill-injure-hundreds-raqqa
https://www.hrw.org/news/2018/02/12/syria-landmines-kill-injure-hundreds-raqqa
https://www.hrw.org/news/2018/02/12/syria-landmines-kill-injure-hundreds-raqqa
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وتستمر منظمة "أطباء بال حدود" الطبیة الدولیة، التي لھا عیادة في الرقَّة، في استقبال أعداد ضخمة من ضحايا 
 135اإلصابات ذات العالقة باالنفجارات.

بین في األنقاض في بعض األحیان على أنھم "مزيلو األلغام غیر الرسمیون"، ألنھم  وُيشاُر إلى العمال بالیومیة والمنّقِ
يخاطرون بحیاتھم بالعمل في أنقاض المباني المتھدمة بسبب القصف والتي قد تكون ُملغَّمة. فقد قال رجل أعمال 

 من أھل المدينة لمنظمة العفو الدولیة:

الناس بحاجة إلى العودة إلى ما تبقى من منازلھم وأعمالھم لكن ال أحد يزيل األلغام. إذا كنّت میسوراً، 
االً، وإذا كان ھناك ألغام فھم الذين ُيقتلون. الجمیع يعرفون بخطر األلغام لكن الناس تستطیع أن تستأجر عم

يحتاجون إلى العمل. لقد فقد الناس كل شيء وسیقومون بأي عمل إلطعام أطفالھم. لألسف ھذه ھي 
ر من بیتي. لكن الحیاة في الرقَّة الیوم. لقد تمكَّنُت من استئجار جرَّافة إلزالة األنقاض من النصف الذي دُ  ّمِ

 136ھذا مكلف ولیس في استطاعة أغلب الناس.

و"مجلس الرقَّة المدني" ھو الھیئة المكلفة بتنسیق إدارة المدينة والمناطق المحیطة بھا والتي تقع خارج نطاق 
للتصدي سیطرة الحكومة السورية. وأبلغ مسؤولو المجلس منظمة العفو الدولیة بأنھم يفتقرون إلى األموال الالزمة 

                                                                                                                                                       

"، "أطباء بال حدود"، يناير/كانون 2018من من ضحايا االنفجارات في الرقَّة في األسبوع األول  33"سوريا: أطباء بال حدود تعالج  135

qqara-msf-treated-victims-blast-33-http://www.msf.org/en/article/syria- ُمتاح على الرابط:[باإلنجلیزية]. . 2018الثاني 

2018-week-first  

و"سوريا: أعداد المرضى تتضاعف في شمال شرق البالد مع عودة مزيد من الناس إلى ديارھم حیث األلغام األرضیة"، "أطباء بال 

numbers-patient-http://www.msf.org/en/article/syria- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018إبريل/نیسان  3حدود"، 

landmines-home-return-people-more-northeast-double 

 .2018فبراير/شباط  16مقابلة مع أبي علي، الرقَّة،  136

فخیخ العديد من المباني من أطفال يبحثون عن الخردة المعدنیة في أنقاض المباني المدمرة في الرقة ، حیث تم ت
 منظمة العفو الدولیة© قبل داعش  وكثیراً ما يقتل األطفال والبالغین بسبب األلغام. 

http://www.msf.org/en/article/syria-33-blast-victims-treated-msf-raqqa-first-week-2018
http://www.msf.org/en/article/syria-33-blast-victims-treated-msf-raqqa-first-week-2018
http://www.msf.org/en/article/syria-33-blast-victims-treated-msf-raqqa-first-week-2018
http://www.msf.org/en/article/syria-patient-numbers-double-northeast-more-people-return-home-landmines
http://www.msf.org/en/article/syria-patient-numbers-double-northeast-more-people-return-home-landmines
http://www.msf.org/en/article/syria-patient-numbers-double-northeast-more-people-return-home-landmines
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حتى ألبسط الحاجات األساسیة في المدينة المدمرة. وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، قالت لیلى مصطفى، 
 الرئیس المشارك للمجلس:

السكان يأتوننا كل يوم طالبین أن ننتشل جثث أقاربھم المحصورة في أنقاض المباني المدمرة، لكن لیس 
افات وأغلبھا لیست من النوع المناسب، ولذلك ال نستطیع تلبیة أغلب لدينا سوى عدد قلیل للغاية من الجرَّ 

ات لرفع الكمیات الضخمة من األنقاض الثقیلة الملیئة باأللغام ونفتقر إلى  ھذه الطلبات. نحن نحتاج إلى معدَّ
ات.  137ھذه المعدَّ

رة دائماً. ففي ، قال جیري غیلبرت 2018إبريل/نیسان  ولم تكن التصريحات التي أدلى بھا ممثلو الواليات المتحدة مبّشِ
المسؤول بوزارة الخارجیة األمريكیة رداً على سؤال من صحفي: "... لم نشرع في ھذا من البداية وفي ذھننا أن 
ر الرقَّة أو سیطّھِر سوريا. ھذا ينبغي أن ُينظر إلیه في نھاية األمر على أنه مشكلة سورية  المجتمع الدولي سیطّھِ

وجیري غیلبیرت ھو مدير البرامج في مكتب إزالة وتخفیض األسلحة في مكتب الشؤون 138سوري." بحاجة إلى حل
 السیاسیة العسكرية في وزارة الخارجیة األمريكیة.

بأن الواليات  2018وأبلغ عضو قیادي آخر في "مجلس الرقَّة المدني" صحیفة "وول ستريت جورنال" في مارس/آذار 
شيء" لإلصالح في الرقَّة منذ انتھاء العملیة العسكرية. فقد كانت األموال بطیئة الوصول،  المتحدة لم تقم "عملیاً بأي

وعندما تصل كانت المشروعات التي تقترحھا "الوكالة األمريكیة للتنمیة الدولیة"، مثل إعادة طالء األرصفة، ال تتفق 

                                                                                                                                                       

 .2018فبراير/شباط  6مقابلة مع لیلى مصطفى، عین عیسى،  137

. [باإلنجلیزية]. ُمتاح 2018إبريل/نیسان  4"موجز صحفي بشأن جھود الواليات المتحدة لنزع األلغام في شتى أنحاء العالم."  138

 htm/https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/04.280216 على الرابط:

رجال ينتظرون على جانب الطريق للعمل في الرقة. وينتھي المطاف بالعديد منھم بإخالء مباٍن مدمرة جزئیاً أو 
بالمخاطر حیث أن العديد من األبنیة تم تفخیخھا بواسطة داعش ، وكثیراً ما يقتل متضررة، وھي مسعى محفوف 

 منظمة العفو الدولیة© المدنیون ويجرحون بسبب األلغام. 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/04/280216.htm
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قَّة أنشطة أخرى ذات تمويل دولي مماثلة من كما شاھد مندوبو منظمة العفو الدولیة في الر 139مع الحاجات المحلیة.
ه حركة المرور التي ال وجود  حیث إنھا غیر ضرورية وال تتفق مع األولويات، من بینھا شرطة للمرور ذات زي أنیق ُتوّجِ
لھا في تقاطعات مقفرة، وعمال يكنسون التراب ويكومونه في أكداس منمَّقة في الشوارع التي تصطف على جوانبھا 

من األنقاض التي لم تجد من يزيلھا. وكانت شكاوى السكان بخصوص عدم تلبیة ھذه المشروعات لحاجاتھم لھا تالل 
 ما يبررھا، على ما يبدو.

 السلب والنهب يف أعقاب املعركة

عقب المعركة مباشرة قامت "قوات سوريا الديمقراطیة" بإخالء الرقَّة ممن بقي فیھا من السكان. وتعرضت الممتلكات، 
في غیاب من يحمیھا، للنھب على نطاق واسع. وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولیة، قال حسن، وھو تاجر يبیع 
األجھزة المنزلیة: "ما لم ُيدمَّر خالل الحرب نُھب بعد التحرير." وأضاف قائالً إن كل ما كان في منزله ومتجره ومخزنه 

 المجاورين له نُھب بالكامل بعد أن غادر الرقَّة.

[أفراد] "داعش" سرقوا منا الكثیر في وقت سابق، لكن خالل المعركة كانت لھم أولويات أخرى. وقد غادرُت 
الرقَّة قبل انتھاء المعركة ببضعة أيام، وفي ذلك الوقت كان من المستحیل أن تتمكن "داعش" من أخذ مثل 

العودة إلى الرقَّة فور انتھاء المعركة،  ھذه المواد: عشرات البرادات والثالجات والغساالت إلى آخره. حاولتُ 
لكن "قوات سوريا الديمقراطیة" لم تسمح للسكان بالعودة آنذاك ألن ھناك ألغامًا زرعتھا "داعش"، حسب 
قولھا. أما اآلن، بعد أن نُھب كل شيء، يُسمح للسكان بالعودة برغم أنه ما زالت ھناك ألغام في كل مكان 

 140وم بھذه األلغام.والناس ُينسفون نسفاً كل ي

ره القصف والقتال أمراً معتاداً على ما يبدو في المناطق التي تمت استعادتھا من تنظیم  وقد كان نھب ما لم ُيَدّمِ
"الدولة اإلسالمیة" في شتى أنحاء الرقَّة وخارجھا. وأفاد أغلب سكان الرقَّة الذين قابلتھم منظمة العفو الدولیة بأن 

وكذلك متاجرھم، قد نُھبت. وحمَّل السكان أفراد "قوات سوريا الديمقراطیة" مسؤولیة النھب  عقاراتھم، أي منازلھم
 وعلى حد قول أبو رامي، وھو من سكان أحد أحیاء وسط المدينة: 141والسماح آلخرين بأن ينھبوا.

أيضاً. استولى كان معروفاً أن [أفراد] "داعش" لصوص، لكننا لم نتوقع أن يسرق من أتوا لتحريرنا من "داعش" 
[أفراد] "داعش" على ممتلكات من غادروا المدينة وفرضوا على السكان كل أنواع الضرائب لكنھم في النھاية 
تخلوا عن ذلك، حیث كانوا يركزون على إنقاذ حیاتھم أو القتال حتى الموت. وجاءت "قوات سوريا الديمقراطیة" 

دما ُعدنا وجدنا أن كل شيء قد ُسرق. لقد قامت "قوات إلى المدينة ولم تسمح لنا بالعودة ألسابیع. وعن
سوريا الديمقراطیة" بالنھب وسمحت آلخرين بالنھب. ينبغي أن تتحمل المسؤولیة عن ھذا. نحن نرى 

                                                                                                                                                       

إبريل/نیسان  19"كیف يعرِّض اإلھمال األمريكي النصر على تنظیم "الدولة اإلسالمیة" للخطر"، صحیفة "وول ستريت جورنال"،  139

residents-https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/raqqa- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018

forgotten/?utm_term=.511861fb4cbc-and-abandoned 

 .2018فبراير/شباط  15مقابلة مع حسن، الرقَّة،  140

 ا الديمقراطیة" بالنھب تظھر عقب استعادة الرقَّة. انظر مثالً:بدأت ظھور أنباء عن قیام جنود "قوات سوري 141

https://twitter.com/24Raqqa/status/928228752768798720  

إلنسان" عن قلقه بخصوص انتھاكات حقوق وفي بداية حملة الرقَّة العسكرية، عبر "مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق ا

اإلنسان، بما في ذلك النھب، على أيدي أفراد "قوات سوريا الديمقراطیة" في المناطق التي استعادوھا من "الدولة اإلسالمیة". 

مدنیین من انظر على سبیل المثال: "مع حصار اآلالف في الرقَّة، مسؤول حقوقي باألمم المتحدة يقول: ينبغي عدم التضحیة بال

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017يونیو/حزيران  28أجل االنتصارات العسكرية"، أنباء األمم المتحدة، 

-chief-rights-un-victories-military-sacrificed-be-not-must-civilians-https://news.un.org/en/story/2017/06/560502

thousands 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/raqqa-residents-abandoned-and-forgotten/?utm_term=.511861fb4cbc
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/raqqa-residents-abandoned-and-forgotten/?utm_term=.511861fb4cbc
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/raqqa-residents-abandoned-and-forgotten/?utm_term=.511861fb4cbc
https://twitter.com/24Raqqa/status/928228752768798720
https://news.un.org/en/story/2017/06/560502-civilians-must-not-be-sacrificed-military-victories-un-rights-chief-thousands
https://news.un.org/en/story/2017/06/560502-civilians-must-not-be-sacrificed-military-victories-un-rights-chief-thousands
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أشیاءنا تُباع في األسواق ھنا وھناك. ھذا خطأ. ينبغي أن تتحمل المسؤولیة عن ھذا وأن تفعل شیئًا 
 بشأنه.

في الرقَّة لمنظمة العفو الدولیة بأنھم أنشأوا لجان مراقبة غیر رسمیة في األحیاء حیث  وقال سكان عدة مناطق
تتناوب مجموعات من السكان مراقبة المنازل والمتاجر لمنع المزيد من النھب. وشكا السكان كذلك من أن اللصوص 

سوريا الديمقراطیة" نھاراً في يتمكنون من االلتفاف بسھولة واإلفالت من حواجز التفتیش، التي تقیمھا "قوات 
 التقاطعات الرئیسیة في شتى أنحاء المدينة، ويعملون بحرية خالل اللیل عندما تخلو الشوارع ويتالشى الوجود األمني.

 
متجر لبیع السلع المنزلیة في وسط المباني المدمرة في الرقة. ويشكو كثیر من رجال األعمال من نھب متاجرھم 

 منظمة العفو الدولیة© مغادرتھم المدينة. ومستودعاتھم بعد 
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 اإلطار القانوني .8

، والواردة في التقرير الحالي، أن ضربات 2018تؤكد األدلة التي جمعتھا منظمة العفو الدولیة في الرقَّة في فبراير/شباط 
أخرى من الھجمات، مثل قذائف  التحالف الجوية أدت إلى مقتل وإصابة مدنیین في الرقَّة. كما توفر أدلة على أن أنواعاً 

مدفعیة التحالف وقذائف الھاون التي أطلقتھا "قوات سوريا الديمقراطیة" وتنظیم "الدولة اإلسالمیة"، أدت كذلك إلى 
مقتل وإصابة مدنیین، وإن كان من األصعب أن تُنسب الخسائر في أرواح المدنیین بسبب قذائف الھاون إلى ھذا الطرف 

الصراع. كما وثَّقت المنظمة سقوط قتلى وجرحى مدنیین من جراء انفجار األلغام والعبوات الناسفة أو ذاك من أطراف 
الُمرتجلة التي زرعھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، والتي ما زالت تؤدي إلى قتل مدنیین أو بتر أطرافھم في الرقَّة، وكذلك 

 كانوا يطلقون النار عمداً على المدنیین الذين يحاولون الھرب. من جراء نیران قنَّاصة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" الذين

ويضع القانون الدولي اإلنساني، أو قوانین الحرب، قواعد قانونیة ملزمة لجمیع أطراف أي نزاع مسلح، سواء من القوات 
رات التالیة أكثرھا المسلحة التابعة للدول أو الجماعات المسلحة غیر الرسمیة. وتھدف ھذه القواعد، التي تشرح الفق

ارتباطاً بھذه الحاالت، إلى تقلیل المعاناة اإلنسانیة في الحرب إلى أدنى قدر ممكن، وتوفیر الحماية بوجه خاص 
للمدنیین واألفراد غیر المشاركین مباشرة في العملیات الحربیة. وفي أوضاع النزاع المسلح ال تكون كل الخسائر في 

إال إن سقوط قتلى وجرحى مدنیین مؤشرٌ يدل على وقوع خطأ ما. وقد يكون ھذا نتیجة أرواح المدنیین غیر مشروعة. 
النتھاك القواعد بل والرتكاب جرم جنائي، أو قد يكون نتیجة حادث عرضي أو خطأ أو عطل في منظومة أسلحة، أو 

في حالة وقوع انتھاكات، النتیجة العرضیة لھجوم مشروع. ومن الضروري إجراء تحقیق لتحديد ذلك، وضمان المحاسبة 
 واتخاذ إجراءات لتفادي إلحاق أذى ال مبرر له بالمدنیین.

وتطرح الحاالت المعروضة في ھذا التقرير، استناداً إلى النتائج التي توصلت إلیھا منظمة العفو الدولیة والتحلیل الذي 
أعیان مدنیة أو إلحاق أضرار بھا) في انتھاك قامت به، احتماالً كبیراً للغاية لسقوط قتلى وجرحى مدنیین (وتدمیر 

للقانون الدولي اإلنساني. وقد بعثت المنظمة برسالة إلى التحالف تطلب معلومات إضافیة بخصوص ھذه الحاالت 
وبشأن ھجمات أخرى وتطرح أسئلة بشأن أسالیب التحالف، والوسائل والطرق المحددة الُمستخدمة في الھجوم، 

الحتیاطات المتخذة في التخطیط للھجمات وتنفیذھا. ومثل ھذه المعلومات ضرورية للتقییم الكامل واختیار األھداف، وا
لتأكیدات التحالف بخصوص التزامه بالقانون الدولي اإلنساني. والتزام التحالف بالشفافیة شرطٌ الزم لضمان المحاسبة 

لالنتھاكات. والتحقیق في أنباء االنتھاكات، فضالً عن وإقرار العدالة وجبر الضرر للمدنیین الذي لحق بھم األذى نتیجة 
كونه واجباً قانونیاً، ھو أيضاً أمر ال بدَّ منه للقوات المسلحة لكي تتعلم كیف تزيد االحترام للقانون الدولي اإلنساني، 

 وھو مسألة حیاة أو موت بالنسبة إلى المدنیین الذين تتقطع بھم الُسبل وسط قتال المدن.

 الدويل اإلنساني الواجب التطبيقالقانون 
التحالف وتنظیم "الدولة اإلسالمیة" من أطراف النزاع المسلح في سوريا. وثمة بعض الخالف حول نوع النزاع المسلح: 
أھو دولي أم غیر دولي. فالتحالف يشن ھجمات في سوريا دون موافقة الحكومة السورية. وبھذا المعنى يكون ھذا 
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. لكن القتال بین التحالف وتنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وھو جماعة مسلحة غیر رسمیة، ھو نزاع نزاعاً مسلحاً دولیاً 
 مسلح غیر دولي.

. والمملكة المتحدة وفرنسا من 1949والواليات المتحدة األمريكیة من الدول األطراف في "اتفاقیات جنیف" األربع لعام 
روتوكوالت اإلضافیة الثالثة الملحقة بھا. وعلى أي حال، فأغلب قواعد الدول األطراف في ھذه االتفاقیات وكذلك في الب

القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بسیر العملیات الحربیة، بما في ذلك كل األحكام المشار إلیھا في ھذا التقرير، 
سواء أكانت قوات تنطبق على النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على السواء وھي ُملزمة لجمیع األطراف 

 142رسمیة أم غیر رسمیة.

 مبدأ التمييز
مبدأ التمییز من الركائز األساسیة التي يقوم علیھا القانون الدولي اإلنساني. ويقتضي ھذا المبدأ أن "يمیِّز أطراف 

ه الھجمات إلى المقاتلین فحسب" و"ال  يجوز أن النزاع في جمیع األوقات بین المدنیین والمقاتلین" وضمان أن "تُوجَّ
وينبغي ألطراف النزاع كذلك أن تمیِّز بین "األعیان المدنیة" و"األھداف العسكرية".  143تُوجَّه الھجمات إلى المدنیین".

وأي شخص ال ينتمي إلى القوات المسلحة لطرف من أطراف النزاع ھو مدني، والسكان المدنیون ھم جمیع األشخاص 
ماية من الھجوم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائیة وطوال الوقت ويتمتع المدنیون بالح 144غیر المقاتلین.

وفي حالة الشك ُيعتبر األشخاص المعنیون مدنیین ويتمتعون بالحصانة من الھجوم  145الذي يقومون فیه بھذا الدور.
اشر في األعمال العدائیة وُيعد استھداف السكان المدنیین أو المدنیین األفراد الذين ال يقومون بدور مب 146المباشر.

 147بالھجوم المباشر (الھجمات المباشرة على المدنیین) جريمًة من جرائم الحرب.

واألعیان المدنیة ھي جمیع األعیان التي لیست "أھدافاً عسكرية"، و"تقتصر األھداف العسكرية على األعیان التي 
عھا أو غايتھا أو استخدامھا، والتي يحقق تدمیرھا كلیًا تسھم إسھاماً فعاالً في العمل العسكري سواء بطبیعتھا أو موق

وتُحَمى األعیان  148أو جزئیاً أو االستیالء علیھا أو تعطیلھا، في األحوال السائدة في حینه میزة عسكرية مؤكدة."
ورة المدنیة من الھجوم ما لم تكن قد أصبحت أھدافاً عسكرية بسبب انطباق جمیع معايیر األھداف العسكرية المذك

                                                                                                                                                       

: 1لالطالع على قائمة ذات حجیة بھذه األحكام انظر: اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي: المجلد  142

. [باإلنجلیزية]. (ُيَشار إلیھا الحقاً بالعنوان: اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 2005جي إم ھینكارت وإل دوزوالد بیك،  القواعد، تحرير

 "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي").

البروتوكول اإلضافي . انظر أيضاً "1اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  143

والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولیة المسلحة" ("البروتوكول  1949أغسطس/آب  12الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في 

والمتعلق بحماية ضحايا  1949أغسطس/آب  12، و"البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في 48األول")، المادة 

 ).2(12مسلحة غیر الدولیة" ("البروتوكول الثاني")، المادة النزاعات ال

؛ انظر أيضاً: "البروتوكول األول"، المادة 5اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  144

50. 

؛ انظر أيضاً: "البرتوكول األول"، المادة 6ي"، القاعدة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرف 145

 ).3(13)؛ و"البروتوكول الثاني"، المادة 3(51

 ).1(50"البروتوكول األول"، المادة  146

 .496، الصفحة 156اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  147

 .52؛ و"البروتوكول األول"، المادة 9و 8األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدتان اللجنة الدولیة للصلیب  148
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وفي حالة ما إذا ثار شك في أن مبنى ما مكرساً في العادة ألغراض  149علیھا مؤقتاً وطوال الوقت الذي تكون فیه كذلك.
مدنیة إنما ُيستخدم في تقديم إسھام فعال في العمل العسكري، فعلى أطراف الصراع أن تفترض أنه يحتفظ بطبیعته 

 151للھجوم جريمة حرب. وُيعد اتخاذ األعیان المدنیة ھدفاً  150المدنیة.

والھجمات العشوائیة ھي الھجمات التي قد تضرب أھدافاً عسكرية وأعیاناً مدنیة دون  152وتُحظَر الھجمات العشوائیة.
ھاً إلى ھدف عسكري محدد أو ألنه يستخدم طريقة أو وسیلة قتال ال يمكن توجیھھا  تمییز، سواء ألن الھجوم لیس موجَّ

وُيعد شن  153الدولي اإلنساني. إلى ھدف عسكري محدد أو ال يمكن تحديد آثارھا على النحو الذي يقتضیه القانون
 154ھجوم عشوائي يسفر عن مقتل أو إصابة مدنیین جريمًة من جرائم الحرب.

وتتضمن أغلب الحاالت التي يتناولھا ھذا التقرير بالدراسة ھجمات أصابت أعیاناً مدنیة، وھي منازل أو أماكن أخرى 
ل وإصابة مدنیین. وأفاد شھود العیان بأنه لم يكن ھناك لجأ إلیھا المدنیون احتماًء من القتال، وھو أمر أدى إلى مقت

مقاتلون في محیط تلك األماكن وقت الھجمات. وقد تكون مثل ھذه الھجمات إما ھجمات مباشرة على المدنیین أو 
 األعیان المدنیة وإما ھجمات عشوائیة.

ألعیان التي ُضربت ھي األعیان التي وفي حالة الضربات الجوية التي اسُتخدمت فیھا ذخائر دقیقة التوجیه كانت ا
اسُتھدفت. وھذا يطرح تساؤالت بخصوص ما إذا كانت المعلومات التي اسُتخدمت في اختیار األھداف غیر موثوق بھا 
أو قديمة تجاوزتھا األحداث. كما يثیر تساؤالت بشأن السبب في عدم دراية من خططوا لھذه الھجمات بوجود أعداد 

أو إذا كانوا على دراية بذلك فلماذا قرروا المضي قدماً كما فعلوا. ونظراً ألن تنظیم "الدولة ضخمة من المدنیین، 
اإلسالمیة" كان بالفعل يمنع المدنیین في المناطق التي يسیطر علیھا بشكل معتاد من الھرب، بل وكان يستخدمھم 

من المدنیین في المنطقة واضحة للتحالف. عمداً كدروع بشرية، فقد كان ينبغي أن تكون أرجحیة وجود أعداد كبیرة 
وقد كان من المحتم أن يؤدي استخدام ذخائر ذات وزن متفجر صاف ضخم إلى مقتل وإصابة مدنیین في محیط الھدف 
المباشر حتى لو أصابت أھدافھا بدقة. وعندما ُضربت منازل مدنیة بشكل مباشر في مثل ھذه الضربات الجوية كانت 

 النتائج مدمرة. 

ما في حالة سقوط قتلى وجرحى مدنیین نتیجة القصف المدفعي أو قذائف الھاون، فھذه على ما يبدو ھجمات أ
عشوائیة. واالستخدام المتكرر ألسلحة متفجرة غیر دقیقة التوجیه مثل ھذه على مناطق قريبة من المدنیین ھو 

التحالف على علم منذ البداية بأن استخدام  أسلوب يتسم باالستھتار وينتھك حظر الھجمات العشوائیة. وإذا لم يكن
المدفعیة بھذا األسلوب في مدينة الرقَّة سیؤدي إلى وفیات وإصابات ال لزوم لھا بین المدنیین (وھذا في حد ذاته أمر 
ال يمكن تصديقه نظراً لخبرة محاربة تنظیم "الدولة اإلسالمیة" في الموصل)، فكان ينبغي أن يتعلم ھذا الدرس على 

 جه السرعة ويغیِّر أسالیبه.و

                                                                                                                                                       

 .10اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  149

ألحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، ). انظر كذلك: اللجنة الدولیة للصلیب ا3(52البروتوكول األول"، المادة " 150

 .32و 31الصفحتان 

 500و 499و 498، و496، الصفحات 156اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  151

). وانظر 7) و(4) و(2) و(1)(ه)(2(8) و2) و(1)(ب)(2(8. وانظر كذلك: "نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، المادة 503و

 .25أيضاً المناقشة في: اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، الصفحة 

" المادة ؛ و"البروتوكول األول11اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  152

)51)(4.( 

؛ و"البروتوكول األول"، المادة 12اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  153

 )(أ).4(51

 .496، الصفحة 156اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، المادة  154
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 التناسب
ُيعد مبدأ التناسب ركیزة أساسیة أخرى من ركائز القانون الدولي اإلنساني، وھو يحظر الھجمات غیر المتناسبة. 
والھجوم غیر المتناسب ھو "الھجوم الذي قد ُيتوقَّع منه أن يسبِّب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنیین أو إصابات 

أضراراً باألعیان المدنیة، أو مجموعة من ھذه الخسائر واألضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما ُينتظر أن ُيسفر بینھم، أو 
وُيعد القیام عمداً بشن ھجوم غیر متناسب (أي مع معرفة أن الھجوم  155عنه من میزة عسكرية ملموسة ومباشرة."

 156ابات بینھم أو أضراراً) جريمًة من جرائم الحرب.سیسبِّب بصورة عارضة خسائر جسیمة في أرواح المدنیین أو إص
ويوضح التعلیق على البروتوكوالت اإلضافیة بجالء أن النص على أن حساب التناسب يتطلب میزة عسكرية "ملموسة 

ن ومباشرة" متوقعة إنما يشیر إلى أن مثل تلك المیزة ال بد أن تكون "كبیرة وقريبة نسبیاً، وأن المزايا التي تكاد تكو
 157غیر ملموسة وتلك التي لن تظھر إال في المدى الطويل يجب تجاھلھا."

 االحتياطات
ينبغي ألطراف أي نزاع مسلح، من منطلق احترام مبدئي التمییز والتناسب، أن تتخذ احتیاطات في الھجوم. فیتعین 

لمدنیین واألشخاص المدنیین أن "ُيتوخَّى الحرص الدائم في إدارة العملیات العسكرية على تفادي إصابة السكان ا
واألعیان المدنیة"؛ ويجب اتخاذ "جمیع االحتیاطات العملیة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنیین وإصابتھم واإلضرار 

وعلى أطراف النزاع أن تدقِّق في اختیار  158باألعیان المدنیة بصورة عارضة وتقلیلھا على أي حال إلى الحد األدنى".
لحرب لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنیین أو إصابات بینھم أو أضرار باألعیان المدنیة بصورة وسائل وأسالیب ا

وينبغي ألطراف النزاع، فضالً عن التحقق من أن األھداف عسكرية  159عارضة أو على األقل تقلیلھا إلى الحد األدنى.
ق الھجمات إذا تبیَّن أن الھدف غیر عسكري أو وتقییم تناسب الھجمات، أن تتخذ كل الخطوات الممكنة إللغاء أو تعلی

ه إنذاراً مسبقاً وفعاالً في حالة الھجمات التي قد تمس  160أن الھجوم غیر متناسب. ويجب على األطراف أن تُوّجِ
وعندما يكون الخیار ممكناً بین عدة أھداف عسكرية للحصول على  161السكان المدنیین ما لم تَُحل الظروف دون ذلك.

رية مماثلة، يتعین على األطراف أن تختار الھدف الذي ُيتوقَّع أن يسبِّب الھجوم علیه أقل خطر على أرواح میزة عسك
 162المدنیین واألعیان المدنیة.

وتشیر المعلومات المحدودة المتاحة بشأن احتیاطات الھجوم التي اتخذھا التحالف إلى أنھا لم تكن كافیة أو فعالة. 
ية في التحقق من أن األھداف وتشیر الحاالت، التي يتن اولھا التقرير الحالي تفصیالً، إلى أنه كانت ھناك أوجه قصور جّدِ

                                                                                                                                                       

؛ و"البروتوكول األول"، المادتان 14یة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة اللجنة الدول 155

 .57)(ب) و5(51
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 . [باإلنجلیزية].2209، الفقرة 1987

. انظر أيضاً: "البروتوكول الثاني"، 15اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  158

 ).1(13المادة 

 .17ة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة اللجن 159

 .19-16اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القواعد  160

 .20اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  161

 .21اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  162
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المختارة للھجمات أھداف عسكرية حقاً، وكانت نتیجتھا كارثة بالنسبة إلى حیاة المدنیین. وفضالً عن ذلك، توحي 
التي تقلل اإلضرار بالمدنیین إلى الحد األدنى  عدة ھجمات درستھا منظمة العفو الدولیة بأن التحالف لم يختر األسلحة

على األقل في تلك الحاالت. كذلك لم تكن اإلنذارات التي ُوّجِھت إلى المدنیین فعالة. فلم تأخذ في حسبانھا أن 
 ة).المدنیین ممنوعین من مغادرة الرقَّة، ولم تتضمن معلومات محددة (مثل إنذار المدنیین باالبتعاد عن المباني العالی

 املسؤولية املشرتكة والفردية ألعضاء التحالف
برغم أن التقديرات تشیر إلى أن الواليات المتحدة نفَّذت األغلبیة الساحقة من الضربات الجوية في الرقَّة وكذلك جمیع 

 163مدينة.ضربات المدفعیة التي ُوّجِھت إلى المدينة، فقد شنَّت الطائرات البريطانیة والفرنسیة أيضا ھجمات على ال
وبسبب الغموض المتعمد الذي يحیط به التحالف صیاغة بیاناته الخاصة بضرباته، إلى جانب أسباب أخرى، يغیب الوضوح 
بخصوص مسؤولیة الدول األفراد األعضاء في التحالف عن الضربات. وتشعر منظمة العفو الدولیة بالقلق بخصوص احتمال 

ة لكل من أعضاء التحالف لتجنب المسؤولیة عن أفعالھم. فعلى سبیل أن يؤدي عدم الوضوح ھذا إلى إتاحة الفرص
على أنھا لم تقتل مدنیاً واحداً في سوريا والعراق،  2018المثال، ظلَّت حكومة المملكة المتحدة تصرُّ حتى مايو/أيار 
للمرة األولى بأن إحدى ، اعترفت 2018مايو/أيار  2وفي  164برغم قیامھا بآالف الضربات الجوية في شتى أنحاء البلدين.

 2018.165ضرباتھا الجوية التي نُّفِذت باستخدام طائرة بدون طیار أدت إلى مقتل مدني واحد في سوريا في مارس/آذار 

وقد وصف الخبراء القانونیون في "اللجنة الدولیة للصلیب األحمر" مشكلة نسبة المسؤولیة إلى الدول المنفردة التي 
مقال كتبوا فیه: "...(التشارك) قد يكون كذلك ساتراً لالحتماء من المحاسبة على  تعمل ضمن تحالف عسكري في

مثل ھذه الجرائم. فمع التوزيع المبھم للمھام وتشتُّت المسؤولیة الكامن في صلب التشارك، يقل استعداد المجتمع 
أو فرداً، وھذا أقل احتماالً. الدولي وقدرته على تحديد المسؤول عن سلوك غیر مشروع، سواء أكان دولة أو مجموعة 

ومن شأن ھذا أن يخلق مناخاً يتصور فیه أصحاب الشأن، السیاسیون والعسكريون على السواء، أنھم بعیدون عن 
 166تدقیق عملیات المحاسبة ويتصرفون خارج حدود أطرھم المرجعیة المعتادة."

خرى على ارتكاب فعل غیر مشروع دولیاً" تكون مسؤولة إال إن القانون الدولي يقرر أن أي دولة "تُعاون أو تساعد دولة أ
عن ذلك دولیاً، إذا "فعلت ذلك وھي تعلم بالظروف المحیطة بالفعل غیر المشروع دولیاً" وبأن "ھذا الفعل غیر مشروع 

"إذا كان  وفضالً عن ھذا تكون الدول مسؤولًة كذلك عن ارتكاب فعل غیر مشروع دولیاً  167دولیاً لو ارتكبته تلك الدولة."

                                                                                                                                                       

 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018مارس/آذار  12"الرقَّة: مدينة ُدّمِرت ثم نُسیت"، صامويل أوكفورد، منظمة "إيروورز"،  163

forgotten/-then-destroyed-city-a-https://airwars.org/news/raqqa 

وتقول إنه لم يُقَتل مدنیون"، "میدل إيست آي"،  –قنبلة على سوريا والعراق  3400انظر، على سبیل المثال، "بريطانیا تلقي  164

drops-uk-http://www.middleeasteye.net/news/exclusive- ُمتاح على الرابط: . [باإلنجلیزية].2017أكتوبر/تشرين األول  26

2032942935-illedk-civilians-no-says-and-iraq-and-syria-bombs-3400 

انظر، مثالً: "الحرب في سوريا: وزارة الدفاع تعترف بمقتل مدني في ھجوم لسالح الجو الملكي على الدولة اإلسالمیة"، "بي  165

 http://www.bbc.com/news/uk-43977394 . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2018مايو/أيار  2بي سي"، 

"القتال المشترك: الواجبات والفرص في العملیات الحربیة المشتركة"، كوردوال دروج وديفید تاك، "القانون اإلنساني  166

policy/2017/03/28/fighting-and-http://blogs.icrc.org/law- . [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:2017مارس/آذار  28والسیاسة"، 

warfare/-partnered-opportunities-obligations-together 

شأن مسؤولیة الدول")، اعتمدتھا "لجنة القانون الدولي" ، مسؤولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیاً ("مواد ب16المادة  167

وزكَّتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عدد من القرارات وأقرَّتھا مع حق الرجوع إلى الدول األعضاء أي  2001في أغسطس/آب 

. 133/71رقم مة لألمم المتحدة دون اإلخالل بمسألة اعتمادھا أو اتخاذ إجراء آخر بشأنھا مستقبالً. انظر قرار الجمعیة العا

 [باإلنجلیزية]. ُمتاح على الرابط:

https://airwars.org/news/raqqa-a-city-destroyed-then-forgotten/
http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-uk-drops-3400-bombs-syria-and-iraq-and-says-no-civilians-killed-2032942935
http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-uk-drops-3400-bombs-syria-and-iraq-and-says-no-civilians-killed-2032942935
http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-uk-drops-3400-bombs-syria-and-iraq-and-says-no-civilians-killed-2032942935
http://www.bbc.com/news/uk-43977394
http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/28/fighting-together-obligations-opportunities-partnered-warfare/
http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/28/fighting-together-obligations-opportunities-partnered-warfare/
http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/28/fighting-together-obligations-opportunities-partnered-warfare/
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التصرف المتمثل في عمل أو إغفال ُينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي ويشكِّل خرقاً اللتزام دولي على 
(التأكید مضاف ولم يرد في النص األصلي). وفضالً عن ذلك، "ُيعد تصرُّف أي جھاز من أجھزة الدولة فعالً  168الدولة"

فات التي تقوم بھا وحداتھا العسكرية أو "األشخاص أو الكیانات التي بما في ذلك التصر 169صادراً عن ھذه الدولة"
 بما في ذلك الضباط العسكريون والساسة.  170تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومیة"،

ويقتضي القانون الدولي من جمیع الدول أن "تحترم وتكفل احترام" أحكامه بموجب المادة األولى المشتركة بین 
يشمل ھذا االلتزامات اإليجابیة والسلبیة الواقعة على عاتق الدولة التي تقدم مساعدة لدولة أخرى اتفاقیات جنیف. و

وااللتزامات السلبیة ھي عدم تشجیع أطراف أي  171تُستخدم بعد ذلك في ارتكاب انتھاك للقانون الدولي اإلنساني.
ومن بین االلتزامات  172و مساعدتھا على ارتكابھا.صراع على ارتكاب انتھاكات للقانون اإلنساني الدولي وعدم معاونتھا أ

اإليجابیة اتخاذ خطوات استباقیة لمنع االنتھاكات إذا كان ثمة احتمال لوقوعھا ومنع وقوع المزيد من االنتھاكات إذا كانت 
 173قد وقعت بالفعل.

المشاركة في العملیات لذلك قد تكون الواليات المتحدة األمريكیة والمملكة المتحدة وفرنسا وغیرھا من الدول 
العسكرية في إطار "عملیة العزم الصلب" مسؤولة قانونیاً عن أعمال غیر مشروعة قام بھا أعضاء في التحالف. كما 
إن مشاركة ضباط عسكريین كبار من دولتي بريطانیا وفرنسا في المستويات العلیا لھیكل قیادة "عملیة العزم الصلب" 

اك في المسؤولیة عن أعمال غیر مشروعة دولیاً. فعلى سبیل المثال، كان نائب قائد "عملیة تؤكِّد أيضاً إمكانیة االشتر
العزم الصلب" خالل عملیة الرقَّة قائداً عسكرياً بريطانیاً وھو الجنرال روبرت جونز. وتولى ضباط عسكريون يمثلون فرنسا 

الصادرة عن ھؤالء الضباط تحّمِل دولھم المسؤولیة  وأسترالیا كذلك مناصب قیادية داخل التحالف. واألوامر والقرارات
عن عمل أو إغفال فیما يتصل بأية أفعال غیر مشروعة ارتكبتھا طائراتھا أو قواتھا العسكرية، أو ارتكبھا آخرون تسیطر 

 علیھم أو توجھھم أو تساعدھم.

 واجب التحقيق واملحاكمة وتقديم تعويضات
في جرائم الحرب التي ُيزعم ارتكابھا على أيدي قواتھا أو مواطنیھا أو في أراضیھا يقع على عاتق الدول واجب التحقیق 

ومحاكمة األفراد المشتبه في ارتكابھم لتلك الجرائم إذا توفرت أدلة مقبولة كافیة. كما يجب على الدول أن تحّقِق أيضاً 
ا من خالل الوالية القضائیة العالمیة، في جرائم الحرب األخرى التي تقع في نطاق اختصاصھا، بما في ذلك اختصاصھ

 174ومحاكمة المشتبه بھم عند االقتضاء.

ويتعیَّن على الدولة المسؤولة عن انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني تقديم التعويض الكامل عما تسببت به االنتھاكات 
ھیة بشأن الحق في االنتصاف وباإلضافة إلى ذلك تكفل "المبادئ األساسیة والمبادئ التوجی 175من خسائر أو أذى.

                                                                                                                                                       

 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/133  

 .2المصدر السابق، المادة  168

 .4المصدر السابق، المادة  169

 .5المصدر السابق، المادة  170

 .154، "تعلیق على اتفاقیة جنیف األولى"، الفقرة 2016اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،  171

 .161-158، "تعلیق على اتفاقیة جنیف األولى"، الفقرت 2016اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،  172

 .164ف األولى"، الفقرة ، "تعلیق على اتفاقیة جنی2016اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،  173

 .158اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  174

 .150اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "دراسة في القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  175

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/133
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والجبر لضحايا االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتھاكات الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي" 
واجب الدول تقديم اإلنصاف الفعال، بما في ذلك جبر الضرر للضحايا. وتحّدِد ھذه الوثیقة الشكل المناسب للجبر، بما 

إلى  19لكات والتعويض وإعادة التأھیل والترضیة وضمان عدم التكرار، حسبما ورد في المبادئ من في ذلك رد الممت
23.176 

 

 

                                                                                                                                                       

صاف والجبر لضحايا االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق "المبادئ األساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في االنت 176

اإلنسان واالنتھاكات الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي" ("المبادئ األساسیة بشأن الحق في االنتصاف والجبر")، اعُتمدت وُأعلنت 

، وثیقة األمم المتحدة رقم: 2005ن األول ديسمبر/كانو 16بتاريخ  147/60على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

A/RES/60/147. 
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 نتائج وتوصيات. 9

يدَّعي التحالف أن حملته الجوية الدقیقة كانت تتیح له قصف مواقع تنظیم "الدولة اإلسالمیة" خارج مدينة الرقَّة دون 
 ن اإلصابات بین المدنیین، إال إن ھذه االدعاءات ال تصمد أمام الفحص. واستناداً أن يتسبب ذلك إال في أقّلِ القلیل م

إلى المعلومات التي توصلت إلیھا منظمة العفو الدولیة من خالل تحقیقاتھا المیدانیة، وكذلك المواد اإلخبارية العامة، 
تحالف أدَّت إلى مقتل مئات المدنیین، فقد تبین أن الضربات الجوية وعملیات القصف المدفعي التي شنَّتھا قوات ال

وإلى إصابة كثیرين آخرين. وتبدو الضربات الجوية، التي يعرضھا التقرير الحالي تفصیالً، إما عشوائیة أو غیر متناسبة أو 
 االثنین معاً، ومن ثم فھي غیر مشروعة، وُيحتمل أن تشكِّل جرائم حرب. وتُعد الحاالت الموثَّقة ھنا مجرد مثال على
نمط أوسع، وھي تثیر بواعث قلق شديد، وينبغي إجراء تحقیقات وافیة ومستقلة بشأنھا. ويجب اإلقرار باألخطاء، 

 وتحلیل األسباب التي أدت إلیھا، وأخیراً استخالص الدروس والتعلم منھا.

عملیاتٍ ينطوي على  وُيسلِّم التقرير الحالي بأن األسالیب التي اتبعھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة" قد خلقت مناخ
تحديات بالنسبة لقوات التحالف و"قوات سوريا الديمقراطیة". إال إن ھذه التحديات ال تبرر التقاعس عن اتخاذ جمیع 

االحتیاطات الممكنة للحد من األضرار في صفوف المدنیین. فدول العالم تتحمل المسؤولیة عن انتھاكات القانون 
ھا واجب التحقیق في ھذه االنتھاكات، وتوفیر اإلنصاف للضحايا. كما إن ھذه الدولي اإلنساني، ويقع على عاتق

 الدولة ُملزمة، في حالة وجود أدلة على وقوع جرائم حرب، بمحاكمة المسؤولین عنھا.

هة توصيات  بقيادة التحالف يف األعضاء الدول إىل موجَّ

 األمريكية املتحدة الواليات
األعضاء في التحالف بقیادة الواليات المتحدة إلى اتخاذ اإلجراءات التالیة، باعتبار ذلك تدعو منظمة العفو الدولیة الدول 

اً:  أمراً ملحَّ

االلتزام الكامل بقواعد القانون الدولي اإلنساني في تخطیط وتنفیذ الضربات الجوية وغیرھا من الھجمات،  -
أو غیر متناسبة أو غیر ذلك من بما في ذلك إلغاء الھجمات التي تنطوي على خطر أن تكون عشوائیة 

 المخاطر التي تجعلھا غیر مشروعة؛
الكف عن استخدام األسلحة المتفجرة ذات التأثیر على نطاق واسع، مثل قذائف المدفعیة وقذائف الھاون،  -

 بالقرب من المناطق اآلھلة بالمدنیین، وذلك تماشیاً مع مبدأ حظر الھجمات العشوائیة وغیر المتناسبة؛
وجود المدنیین في كل مبنى عند التعامل مع مقاتلي تنظیم "الدولة اإلسالمیة"، وذلك بالنظر إلى  افتراض -

احتمال لجوء تنظیم "الدولة اإلسالمیة" إلى استخدام المدنیین كدروع بشرية، ومن ثم تعديل األسالیب 
 الحربیة لوضع وجود المدنیین في االعتبار؛
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الة اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة للح - د من األضرار في صفوف المدنیین، بما في ذلك توجیه تحذيرات فعَّ
سلفاً بوجود ھجمات وشیكة للسكان المدنیین في المناطق المعنیة، ويشمل ذلك، كلما أمكن، توجیه 

 الُنصح للمدنیین بطرق اإلجالء المحتملة؛
ني، بما في ذلك الكفُّ عن استخدام ضمان التزام "قوات سوريا الديمقراطیة" بقواعد القانون الدولي اإلنسا -

 قذائف الھاون بالقرب من المناطق المدنیة، والكفُّ عن نھب ممتلكات المدنیین؛
ضمان وضع خطط دقیقة إلجالء المدنیین وتقديم مساعدات إنسانیة لھم، وتخصیص اعتمادات مالیة كافیة  -

لھا في وقت مبكر من تخطیط العملیات العسكرية، بما يكفل توفیر ما يكفي من الطعام والمیاه والمأوى 
 ذه العملیات العسكرية.  والرعاية الطبیة على وجه السرعة للمدنیین الذين ُيشرَّدون من ديارھم بسبب ھ

 إجراء تحقيقات واإلعالن عن نتائجها

بمدى وفداحة إزھاق أرواح مدنیین وتدمیر ممتلكات وسبل عیش من جراء الضربات الجوية لقوات اإلقرار علناً  -
 التحالف خالل العملیة العسكرية إلخراج تنظیم "الدولة اإلسالمیة" من مدينة الرقَّة؛

ة للتحقق من مالبسات وفاة مدنیین خالل العملیة العسكرية، وتحديد المسؤولیة عن نشر المعلومات الالزم -
 ذلك، وباألخص:

تاريخ وتوقیت كل من الضربات التي نفَّذتھا قوات التحالف، وموقعھا على وجه الدقة، واألسلحة  •
 المستخدمة فیھا، والھدف المقصود من ورائھا

 لف نفَّذت كل ضربةتحديد أي من قوات الدول األعضاء في التحا •
اإلجراءات التي اتُخذت للتحقق من عدد الضحايا الموجودين بالقرب من األماكن التي استھدفتھا  •

 الضربات، وكذلك االحتیاطات التي اتُخذت للحد من األضرار للمدنیین واألعیان المدنیة؛ 
ية والمادية في صفوف اإلعالن عن نتائج أية تحقیقات ُأجريت حتى اآلن لتحديد مدى الخسائر البشر -

المدنیین، أي عدد المدنیین الذيبن ُقتلوا وُأصیبوا، وعدد الممتلكات المدنیة ومرافق البنیة األساسیة المدنیة 
 التي ُدمرت أو ُأصیبت بأضرار من جراء الضربات الجوية لقوات التحالف؛

تي شنَّتھا قوات التحالف، أو اإلعالن عن المنھجیة التي اتُبعت في أي تحقیق ُأجري بخصوص الضربات ال -
 التي نُسبت لقوات التحالف، وأسفرت عن قتل وإصابة مدنیین، وباألخص:

توضیح ما إذا كانت قد ُأجريت أية زيارات لمواقع عقب تعرضھا لضربات، وما إذا كانت قد ُأجريت  •
ا ھذه الزيارات مقابالت مع الناجین أو الشھود أو أھالي الضحايا، وبیان الحاالت التي ُأجريت فیھ

 والمقابالت، إن كانت قد تمت؛ 
اإلفصاح علناً عن نتائج جمیع التحقیقات بشأن الخسائر في صفوف المدنیین أو ما لحق باألعیان المدنیة من  -

دمار وأضرار بسبب الضربات التي شنَّتھا قوات التحالف، بما في ذلك ما إذا كانت التحقیقات قد توصلت إلى 
د انتھاكاً للقانون الدولي اإلنساني، وما إذا كانت ھناك أية تعويضات قد ُقّدِمت للضحايا، وما أن أية ھجمات تُع

 إذا كان المشتبه في مسؤولیتھم عن تلك االنتھاكات قد ُحوسبوا؛
المبادرة على وجه السرعة بإنشاء آلیة مستقلة ونزيھة تتولى إجراء تحقیقات فعَّالة وعاجلة في األنباء  -

 وقوع انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني، واإلعالن عن نتائج ھذه التحقیقات؛ الموثوقة عن
البدء على وجه السرعة في إجراء مراجعة عاجلة لإلجراءات العسكرية المتَّبعة لتقییم الخسائر في صفوف  -

المدنیین، وذلك بھدف تحديد المثالب اإلجرائیة وتصحیحھا. ويجب اإلعالن عن نتائج ھذه المراجعة في وقت 
 مالئم وبشكل يتسم بالشفافیة.  

 املحاسبة والتعويض

زمة لتقديم التعويض الكامل على وجه السرعة لضحايا االنتھاكات وعائالتھم، بما في ذلك إنشاء اآللیة الال -
التعويض المالي، ورد الحقوق إلى أصحابھا، وإعادة التأھیل، والترضیة، وضمان عدم تكرار االنتھاكات. ويجب 
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، وأن تضمن تقديم أن تتسم ھذه اآللیة بالشفافیة، وأن يكون بمقدور المدنیین في سوريا الوصول إلیھا
 التعويضات على نحو يخلو من التمییز؛

تخصیص وتوفیر الموارد المالیة الكافیة، وضمان وضع جمیع التدابیر التشريعیة والتنظیمیة لتقديم التعويضات  -
 للضحايا؛

ضمان محاكمة أي من أفراد قوات التحالف ممن تتوفر أدلة ُيعتد بھا على مسؤولیتھم عن ارتكاب جرائم  -
 ، وذلك وفق إجراءات محاكمة عادلة، ودون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام؛حرب

آلیًة تكفل استخالص الدروس والتعلُّم منھا، وتضمن أن ُتنفَّذ الضربات في عملیات التحالف العسكرية إنشاء  -
 الجارية حالیاً في سوريا على نحو يتماشى بشكل كامل مع قواعد القانون الدولي اإلنساني.

 اإلنسانية وتطه� الذخائر التي لم تنفجر املساعدات

توفیر األمن والمأوى والخدمات لمن ُشردوا من ديارھم بسبب النزاع في الرقَّة، وذلك لحین تمكنھم  ضمان -
 من العودة طواعیة وبأمان إلى ديارھم وإعالة أنفسھم؛

قاً لالحتیاجات، وبشكل ضمان أن تكون تلك المساعدات على أعلى مستوى ممكن من الجودة، وأن تُقدم طب -
 يخلو من التمییز، وضمان عدم منع النازحین بشكل تعسفي من العودة إلى مدينة الرقَّة؛

ضمان توفُّر الموارد والمعدات والخبرات الالزمة لالنتھاء في أقصر وقت ممكن من تطھیر الذخائر التي لم  -
وقت نفسه، توفیر الدعم لتقديم برامج للتوعیة، تنفجر والعبوات الناسفة العشوائیة في مدينة الرقَّة. وفي ال

 لتعريف السكان بمخاطر الذخائر التي لم تنفجر والعبوات الناسفة العشوائیة؛
تقديم التمويل الالزم للمساعدات اإلنسانیة من أجل تمكین المدنیین من العودة إلى الرقَّة، وإنشاء آلیة  -

برامج بما يتالءم مع المتطلبات على األرض، وكذلك لضمان بالتشاور مع تجمعات العائدين، لضمان تصمیم ال
 تقديم المساعدات على نحو يخلو من التمییز؛

يجب على المانحین الحالیین البدء فوراً في مراجعة برامج المساعدة الخاصة بھم في الرقَّة، للتأكد من أنھا  -
ھذه المراجعة بالتشاور مع قطاع عريض من  تلبِّي االحتیاجات األكثر إلحاحاً للسكان العائدين. ويجب أن تتم

 المستفیدين في المجتمع، وأن تُضمن مشاركة النساء؛
ضمان توفر خطط لتمويل المساعدات اإلنسانیة وعملیات تطھیر الذخائر التي لم تنفجر في الرقَّة، وذلك  -

 لتقديم الدعم الالزم على المدى الطويل.     

 

هة إىل "قوات سوريا   الديمقراطية"توصيات موجَّ
 تدعو منظمة العفو الدولیة "قوات سوريا الديمقراطیة" إلى اتخاذ اإلجراءات التالیة:

 إجراء تحقيقات واإلعالن عن نتائجها

عن المعلومات الالزمة للتحقق من مالبسات مقتل مدنیین خالل العملیة العسكرية، وتحديد  اإلعالن -
یل كاملة بخصوص جمیع بیانات اإلحداثیات التي ُقدمت المسؤولیة عن ذلك، وباألخص اإلفصاح عن تفاص

لقوات التحالف لتنفیذ الضربات الجوية وعملیات القصف المدفعي، بما في ذلك المواقع المستھدفة لھذه 
 الضربات؛

ضمان إتاحة الفرصة أمام سكان الرقَّة لتسجیل شكاوى لدى سلطات "قوات سوريا الديمقراطیة" ضد أفراد  -
ت بخصوص أي سلوك خالل العملیة العسكرية في الرقَّة أو ما بعدھا، وذلك دون خوف من من ھذه القوا

 التعرض ألعمال انتقامیة؛
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ضمان إجراء تحقیقات وافیة ومستقلة بخصوص جمیع االدعاءات والشكاوى التي تُقدَّم ضد أفراد من "قوات  -
رتكاب، انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني من سوريا الديمقراطیة"، واستبعاد جمیع الذين ارتكبوا، أو أمروا با

 صفوف القوات، وضمان محاسبة المسؤولین عن ھذه الجرائم.

 

ة املدني" هة إىل "مجلس الرقَّ  توصيات موجَّ
 تدعو منظمة العفو الدولیة "مجلس الرقَّة المدني" إلى اتخاذ اإلجراءات التالیة:

 املحاسبة والتعويض

مدينة الرقَّة وحولھا بما يتیح للسكان تسجیل الخسائر واألضرار التي لحقت بھم، وكذلك  داخلإنشاء مكاتب  -
أية شكاوى بخصوص حوادث وقعت أثناء الحملة العسكرية أو بعدھا. ويجب أن يتوفر لھذه المكاتب ما يكفي 

 من العاملین، وأن يكون من السھل الوصول لھا بالنسبة للسكان ولمن ال يزالون نازحین؛
التنسیق مع الدول األعضاء في التحالف لضمان توفُّر إشراف مالئم على تخصیص التعويضات والمساعدات  -

 للمدنیین، وذلك لحماية سالمة ھذه العملیة.
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 مدى على األمريكیة المتحدة الواليات بقیادة التحالف قوات شنَّتھا التي العسكرية العملیة أدت
 الدولة" تنظیم اسم نفسھا على تُطلق التي المسلحة الجماعة إخراج أجل من أشھر، أربعة

. المدينة أبنیة معظم تدمیر عن فضالً  آخرين، كثیرين وإصابة المدنیین، مئات قتل إلى ،"اإلسالمیة
" اإلسالمیة الدولة" تنظیم مقاتلي بین المدينة شوارع في القتال انتشار مع الرقَّة سكان حوصر وقد

 الجوية للضربات المدينة تعرض عن فضالً  األكراد، يقودھا التي" الديمقراطیة سوريا قوات" ومقاتلي
 تنظیم زرع وقد. المتحدة الواليات بقیادة التحالف قوات شنَّتھا التي المدفعي القصف وعملیات

 الفرار، يحاولون َمنْ  على النار يطلقون قنَّاصوه وكان الھروب، طرق على ألغاماً " اإلسالمیة الدولة"
 الضربات خالل مصرعھا بأكملھا عائالت لقیت وقد. آمن مكان أي المدنیین أمام يعد لم ثمّ  ومن

 التي نفسھا األماكن في اآلخر البعض وُقتل بیوتھم، داخل بعضھم ُقتل حیث التحالف، لقوات الجوية
 يزال ال العملیة، على أشھر ثمانیة مرور ورغم. الفرار يحاولون وھم آخرون ُقتل بینما ملجأ، اتخذوھا
 محرومین الضحايا يزال وال العسكرية، حملته عن نجمت التي اإلنسانیة المأساة تلك ينكر التحالف

ا تعويضات على الحصول من أو العدالة تحقیق من  بالدول الدولیة العفو منظمة وتھیب. بھم لحق عمَّ
 عن االدعاءات بخصوص السرعة وجه على نزيھة تحقیقات بإجراء تبادر أن التحالف في األعضاء

 تكفل أن الدول ھذه على ويجب. المدنیین صفوف في اإلصابات وعن الدولي القانون انتھاكات
 الرقَّة مدينة تحتاجھا التي الملحَّة األعمال في كافٍ  بشكل والمساعدة للضحايا، تعويضات تقديم
 .اإلعمار وإعادة األلغام إلزالة
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