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اجلمعة  5 أاير 2017

مرور 1000 يوم على بدء عمليات 
قوات التحالف الدويل يف سوراي

قتلت 1256 مدنياً بينهم 383 طفاًل

تقرير موجز
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منذ بداية تدخل قوات التحالف الدويل الذي تقوده الوالايت املتحدة األمريكية، يف 23/ أيلول/ 2014، عملت الشبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق ومواكبــة االنتهــاكات الــي ترتكبهــا تلــك القــوات، وأصــدرت يف هــذا الصــدد 11 تقريــراً 

خاصــاً، ركَّــزت علــى احلــوادث الــي خلَّفــت ضحــااي مدنيــن، واســتهدفت مراكــز حيويــة مدينــة.

توافــق هــذه األايم مــرور 1000 يــوم علــى بــدء تلــك العمليــات، وبنــاء علــى عمليــات املواكبــة الدوريــة ومــا نقــوم بتســجيله مــن 
حــوادث يوميــة وشــهرية، البــدَّ مــن أن ُنســلَِّط الضــوء علــى النقــاط الرئيســة التاليــة مــن وجهــة نظــران:

أواًل: اخلسائر البشرية مرتفعة جداً وُتشري إىل عدم اكرتاث واضح:
اتَّصفــت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات التحالــف يف عامــي 2014 و2015 أبهنــا كانــت مركــزة وأكثــر دقــة يف اســتهدافها 
للمواقــع العســكرية التابعــة لتنظيــم داعــش وأقــلَّ تســبباً يف وقــوع الضحــااي املدنيــن، مقارنــة مــع اهلجمــات الــي مت تنفيذهــا يف 

2016 حــى أاير/ 2017، والــي كانــت أكثــر عشــوائية وفوضويــة بشــكل ملحــوظ مــن ِقَبِلنــا.
قتلــت قــوات التحالــف الــدويل منــذ بدايــة تدخلهــا يف 23/ أيلــول/ 2014 حــى بدايــة أاير/ 2017 مــا اليقــل عــن 1256 

مدنيــاً، بينهــم 383 طفــاًل، و221 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، معظــم بياانهتــم مســجلة لدينــا.
بينمــا قتلــت بــن 1/ كانــون الثــاين/ 2016 وبدايــة أاير/ 2017 مــا اليقــل عــن 998 مدنيــاً، بينهــم 304 طفــاًل، و178 

ســيدة، أي مبعــدل 80 % مــن جممــل الضحــااي الذيــن قُتلــوا منــذ بدايــة التدخــل.
لقــد بلــغ جممــوع اجملــازر الــي ارتكبتهــا قــوات التحالــف الــدويل 51 جمــزرة منــذ تدخلهــا يف 23/ أيلــول/ 2014 حــى حلظــة 

إعــداد هــذا التقريــر، بينهــا 34 جمــزرة يف حمافظــة الرقــة لوحدهــا أي بنســبة 67 %، و12 يف حمافظــة حلــب.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/
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اثنياً: خسائر مادية فادحة عرب قصف مراكز حيوية مدنية:
ارتكبــت قــوات التحالــف الــدويل مــا اليقــل عــن 106 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 46 حادثــة علــى جســور، 
وتعتــر ابلتــايل أكثــر املراكــز احليويــة املدنيــة تعرضــاً لالســتهداف، وقــد خرجــت معظــم هــذه اجلســور عــن اخلدمــة؛ مــا أدى إىل 
تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة مسَّــت حيــاة الســكان احملليــن وال نعتقــد أنَّ معظــم هــذه اجلســور قــد اســتخدمت بشــكل منتظــم 
يف دعم العمليات العســكرية، وقد أصدران تقريراً يف وقت ســابق بعنوان “دير الزور حمافظة مقطعة األطراف” وثَّقنا فيه قصف 

قــوات التحالــف الــدويل للجســور يف حمافظــة ديــر الــزور لوحدهــا.

حنــن نــرى أنَّ اخلســائر البشــرية واملاديــة مرتفعــة جــداً وال ميكــن تريرهــا، ومل متيِّــز قــوات التحالــف الــدويل يف كثــر مــن اهلجمــات بــن 
املدنيــن واملقاتلــن، كمــا مل تراعــي مبــدأ التناســب يف اســتخدام القــوة، وابلتــايل فقــد شــكَّلت العديــد مــن اهلجمــات جرائــم حــرب.

اثلثاً: دعم جزء من اجملتمع السوري ذو ارتباطات خارجية إرهابية، حبجة حماربة تنظيم داعش:
يف هنايــة عــام 2015 اصطفَّــت قــوات التحالــف الــدويل بشــكل علــي إىل جانــب قــوات اإلدارة الذاتيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 
)املكونــة بشــكل رئيــس مــن قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي وهــو فــرع حــزب العمــال الكردســتاين املوضــوع علــى قوائــم اإلرهــاب( 
حتــت مــرر حماربتهــا لتنظيــم داعــش، إنَّ هــذا األســلوب الــذي اعتمدتــه قــوات التحالــف الــدويل يعرتيــه خلــل واضــح، فــال ميكــن 
هزميــة تنظيــم داعــش املتطــرف املســتند إىل ايديولوجيــا دينيــة متشــددة، ابالعتمــاد علــى تنظيــم متطــرف )PYD( يســتند إىل 
ايديولوجيــا عرقيــة متشــددة، انفصاليــة عــن الدولــة واجملتمــع الســوري، ينظــر إليــه قســم كبــر جــداً مــن الثــوار ومــن املعارضــة الســورية 
وأجــزاء اجملتمــع األخــرى، علــى أنــه عــدو هلــم، قاتلهــم، واحتــلَّ أراٍض كانــت ختضــع لســيطرهتم كمنطقــة تــل رفعــت وماحوهلــا، إنَّ 

ــس حلــرب جمتمعيــة طويلــة األمــد. هــذا الدعــم الفوضــوي يؤسِّ

ونعتقــد هلزميــة تنظيــم داعــش البـُـدَّ مــن بنــاء حتالــف جمتمعــي )كافــة أفــراد اجملتمــع املتوحديــن( ضــد خطــر تنظيــم داعــش الــذي يُهــدد 
كياهنــم ووجودهــم، ويشــعرون خبطــره علــى حياهتــم ومســتقبلهم، وحياربونــه هلــذا اهلــدف، وليــس ألن التحالــف الــدويل أو غــره 

طلــب منهــم ذلــك.

http://sn4hr.org/arabic/2017/04/25/7946/
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ومــا حيــدث مؤخــراً يف حمافظــة الرقــة خــر مؤشــر علــى الفشــل الكارثــي هلــذا النَّهــج الــذي أشــران إليــه، فمنــذ 4/ شــباط/ 2017 
كثَّفــت قــوات التحالــف الــدويل مــن هجماهتــا اجلويــة يف ريــف الرقــة، لدعــم تقــدُّم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 
يف معركتهــا الــي أعلنــت عنهــا يف تشــرين الثــاين/ 2016 للســيطرة علــى حمافظــة الرقــة وقتلــت هــذه اهلجمــات مــا اليقــل عــن 
297 مدنيــاً، بينهــم 99 طفــاًل، و51 ســيدة، وتســببت يف نــزوح آالف الســكان مــن بلــدات املنصــورة والكرامــة ومدينــة الطبقــة 

يف ريــف الرقــة إىل مدينــة الرقــة الــي ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش.

وحنــن نعتقــد أن هــذه الكلفــة البشــرية واملاديــة واملعنويــة مرتفعــة جــداً جــداً، وكان ابإلمــكان ختفيضهــا بشــكل كبــر يف حــال بنــاء 
اســرتاتيجية مغايــرة متامــاً ملــا قامــت بــه قــوات التحالــف الــدويل منــذ بــداايت عــام 2015 ومازالــت مســتمرة فيــه دون أيــة مراجعــة 

أو تغيــر.

رابعاً: مازال تنظيم داعش ُيسيطر على مساحات شاسعة، دير الزور هي املعقل الرئيس:
لقــد ســامهت ضــرابت قــوات التحالــف الــدويل يف إضعــاف تنظيــم داعــش، ويف قتــل العديــد مــن قادتــه ومــن الصفــوف األوىل، 
وفقــد مســاحات كبــرة مــن األراضــي، لكنــه أيضــاً، مــازال يســيطر علــى مســاحات شاســعة، ومتــدَّد يف ريــف محــص الشــرقي علــى 

ســبيل املثــال.
حنــن نعتقــد أن معركــة تنظيــم داعــش الرئيســة لــن تكــون يف حمافظــة الرقــة الــي يتوهــم البعــض أهنــا معقــل داعــش الرئيــس، بــل يف 
حمافظــة ديــر الــزور، وللقضــاء علــى تنظيــم داعــش البُــدَّ مــن بنــاء وتشــكيل قــوات مــن أبنــاء املنطقــة نفســها، مــع مراعــاة البعــد 

العشــائري واســتثمار تنظيــم داعــش الكبــر فيــه، عــدا ذلــك فســتكون التكلفــة البشــرية واملاديــة مريــرة وممتــدة.

خامساً: االعرتاف ابخلطأ وحده اليكفي:
اعرتفــت قيــادة قــوات التحالــف الــدويل بقرابــة 74 حادثــة يف ســوراي، وذكــرت القيــادة األمريكيــة املركزيــة يف بدايــة نيســان املاضــي 
أهنــا قتلــت 299 شــخصاً يف كٍل مــن ســوراي والعــراق، دون أن مُتايــز بــن الدولتــن، لكــنَّ التوثيقــات الــي قمنــا هبــا ُتشــر إىل 
خــالف ذلــك متامــاً، وعلــى الرغــم مــن مــرور كل هــذه املــدة الزمنيــة، مل نســمع بعمليــة حماســبة، أو اعتــذار، أو تعويــض، أو عــزل 
للمســؤولن عــن ارتــكاب حــوادث ُتشــكِّل جرائــم حــرب، وهــذا يعطــي مؤشــراً ســلبياً للشــعب الســوري، وبشــكل خــاص يف 

األحيــاء واملــدن الــي فقــدت أبناءهــا، ويُقــوِّض مصداقيــة قــوات التحالــف الــدويل يف حرهبــا علــى تنظيــم داعــش. 
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