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اخلميس 14 كانون األول 2017

كلفة بشريَّة وماديَّة عالية جداً لتخليص 
الرَّقة من تنظيم داعش

مقتل 2371 مدنياً بينهم 562 طفاًل 
وتشريد قرابة نصف مليون شخص
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أواًل: املقدمة. 
اثنياً: انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل األطراف املتحاربة يف حمافظة الرقة. 

اثلثاً: التَّوصيات واالستنتاجات. 

أواًل: املقدمة:
فــة الشــمالية لنهــر الفــرات، وهــي أول حمافظــة ُتســيطر عليهــا فصائــل يف املعارضــة  تقــع حمافظــة الرقــة مشــال وســط ســوراي علــى الضِّ
املســلحة، ذلــك يف آذار/ 2013، وعندمــا أعلــَن تنظيــم داعــش )يُطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية( عــن وجــوده يف 9/ 
نيسان/ 2013 بدأ قتاَل فصائل يف املعارضة املسلحة واالستحواذ على األراضي اليت سيطرت عليها، ويف 12/ كانون الثاين/ 

2014 أكمــَل تنظيــم داعــش ســيطرته علــى حمافظــة الرقــة بعــد معــارك اســتمرَّت عــدة أســابيع مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

يف أيلول 2014 تشكَّل حتالف دويل واسع بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية حتت راية حماربة تنظيم داعش اإلرهايب -أتسس 
ــه حتــت هــذا الغطــاء إىل دعــم جــزء أقلَّــوي فئــوي مــن  يف نيســان -2013، وبــدأ أوىل هجماتــه يف ســوراي، لكــنَّ هــذا التحالــف اتَّ
اجملتمــع الســوري، لديــه قــوات مســلحة، وهــي قــوات، pyd التَّابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، كمــا أنَّ قــوات التحالــف 
الــدويل مل تكــرث أبرواح املدنيــني الســوريني الذيــن زعمــت أهنــا جــاءت حلمايتهــم مــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب، فقــد ســجلنا مئــات 
اهلجمــات العدميــة التمييــز، وقتــل آالف املدنيــني علــى يــد قــوات احللــف )قــوات التحالــف الــدويل/ قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة(، 
وهنــا نعقــد مقارنــة بســيطة تشــمل حمافظــة الرقــة فقــط، عــن اخلســائر البشــرية علــى يــد قــوات هــذا احللــف، مقارنــة مبــا قتلــه تنظيــم 

داعــش، منــذ بدايــة تدخــل كل طــرف حــى 19/ تشــرين األول/ 2017

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ويف عــام 2016 شــهدت حمافظــة الرَّقــة تقامســاً واضحــاً وإن كان غــر معلــن، مــن ِقَبــِل أطــراف النــزاع علــى مناطــق معينــة فيهــا، 
ــزت هجمــات قــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى الريــف الشــمايل والغــريب واجلنــويب وعلــى  ففــي حــني تركَّ
ــذ علــى الريــف الشــرقي، وال ســيما القــرى الواقعــة جنــوب هنــر  مدينــة الرقــة كانــت هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي تُنفَّ

الفــرات )قــرى شــامية(.

https://drive.google.com/file/d/1rJcwhCI6beIMpk3m1lAd2-L40k1gmXxR/view
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نرصد يف هذا التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها القوات املتصارعة على احملافظة، دون أن تُراعي احلدود 
الدنيــا لقواعــد احلــرب، حيــث يتنــاول التقريــر انتهــاكات كل مــن قــوات احللــف )قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة(، 
وتنظيــم داعــش خــالل املعــارك الــيت شــهدهتا حمافظــة الرقــة منــذ 6/ تشــرين الثــاين/ 2016 حــى 19/ تشــرين األول/ 2017 وهــو 
اتريــخ إعــالن إهنــاء وجــود تنظيــم داعــش يف حمافظــة الرقــة، كمــا يتنــاول التَّقريــر اهلجمــات الــيت شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي 

علــى مناطــق الريــف الشــرقي منــذ منتصــف متــوز/ 2017 حــى تشــرين األول/ 2017.

لقــد خلَّفــت العمليــات العســكرية الــيت شــنَّتها أطــراف النِّــزاع يف مــدة ال تتجــاوز 11 شــهراً تشــريداً لقرابــة 450 ألــف نســمة مــْن 
ُممــل عــدد السُّــكان الذيــن يُقــدَّر عددهــم قُبيــل هجــوم تشــرين الثــاين/ 2016 بقرابــة 470 ألــف نســمة، حيــث كانــت هجمــات 
قــوات التحالــف الــدويل اجلويــة وقــوات ســوراي الدميقراطيــة مســؤولة عــن نــزوح العــدد األكــر مــن الســكان، مبــا يُقــدَّر بقرابــة الثلثــني مــن 

احلصيلــة املذكــورة، بينمــا تســبَّبت هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي بتشــريد قرابــة الثلــث مــن النازحــني.

اســتنَد التقرير أوالً على عمليات التَّوثيق والرَّصد واملتابعة اليومية اليت يقوم هبا فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بشــكل يومي 
تراكمــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــني وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــني حمليــنَي حتدَّثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل 
التواصل االجتماعي كما ُقمنا بتحليل عدد كبر من املقاطع املصوَّرة والصُّور اليت ُنشرت عر اإلنرنت، أو اليت أرسلها لنا نشطاء 

حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصَّــات التواصــل االجتماعــي.

اثنياً: انتهاكات األطراف املتحاربة يف معركيت الرقة:
لقــد شــهدت حمافظــة الرقــة معركتــان واســعتان يف غضــون عــام واحــد تقريبــاً، وكانــت املعركــة األوىل قــد شــنَّتها قــوات ســوراي الدميقراطيــة 
مدعومة بقوات التَّحالف الدويل؛ وهدفت إىل السيطرة على معظم حمافظة الرقة، فيما شنَّت قوات احللف السوري الروسي املعركة 

الثانية؛ هبدف الســيطرة على الريف الشــرقي الواقع جنوب هنر الفرات:
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https://drive.google.com/file/d/1Z9e179_F8RjSFnX2cF0s0nYDFaDI7867/view
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ألف: معركة الرقة األوىل )تشرين الثاين 2016 – تشرين األول 2017( 
ــع ذو أغلبيــة كرديــة بشــكل خــاص قــوات حــزب االحتــاد  يف 6/ تشــرين الثــاين/ 2016 أعلنــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة )تمُّ
الدميقراطي الكردي - فرع حزب العمال الكردستاين يف سوراي، وبعض الفصائل املسلحة الركمانية والسراينية( عن املرحلة األوىل 
مــن معركــة أطلقــت عليهــا اســم “غضــب الفــرات”، وأعلنــت أن هدفهــا الســيطرة علــى كامــل حمافظــة الرقــة، ذلــك بدعــم مــن قــوات 

التَّحالــف الــدويل، وقــد انطلقــت املعركــة يف ريــف الرَّقــة الشــمايل مث يف ريفيهــا الغــريب والشَّــرقي. 

يف 6/ حزيــران/ 2017 بــدأت املرحلــة الثانيــة مــن معركــة “غضــب الفــرات” للســيطرة علــى مدينــة الرقــة وبعــض مناطــق الريــف 
الشــرقي للمحافظــة، واســتمّرت حــى هنايــة أيلــول 2017 اســتطاعت قــوات ســوراي الدميقراطيــة الســيطرة علــى معظــم مناطــق حمافظــة 

الرقــة وعلــى عــدة أحيــاء يف املدينــة، وأصبحــت مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش ال تتجــاوز 15 % مــن مدينــة الرقــة.

يف 13/ تشــرين األول/ 2017 متَّ التَّوصل إىل اتفاق بني قوات ســوراي الدميقراطية وتنظيم داعش -الذي كان ُيســيطر على حي 
البــدو وحــي اجلميلــي، وقســم مــن حــي التَّوســعية، إضافــة إىل مبــى  امللعــب األســود ومبــى املشــفى الوطــي- يقضــي بتســليم تنظيــم 
داعــش مناطــق ســيطرته لقــوات ســوراي الدميقراطيــة مقابــل أتمــني خــروج آمــٍن لعناصــر التَّنظيــم وعائالهتــم، ومتَّ انســحاب تنظيــم داعــش 

علــى 3 دفعــات خــرج بعضهــم إىل ريــف محــاة الشــرقي، بينمــا انســحبت األغلبيــة ابتــاه ريــف ديــر الــزور الشــرقي. 

وكان تنظيــم داعــش قــد أجــر قرابــة 4200 مدنيــاً علــى اخلــروج ضمــَن قوافلــه املتَّجهــة إىل ريــف ديــر الــزور الشــرقي، ُمســتخِدَمهم 
رهائــَن لضمــاِن عــدِم اســتهداِف قوافلــه ابلطــران.

لقد تســبَّبت العمليات العســكرية ومارافقها من عمليات قتل ودمار واعتقال بفرار عشــرات اآلالف من السُّــكان ُمعظمهم اضطرَّ 
ــزة للنُّــزوح ُمفتقديــن أدىن مقومــات احليــاة، وتُقــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أعــداد  إىل البقــاء يف مناطــق صحراويــة غــر مهَّ
املدنيني الذين تعرَّضوا للتشــريد القســري مبا اليقل عن 330 ألف نســمة من ُممل مناطق احملافظة متكَّن البعض منهم من العودة 
ــراه بعــد ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة عليهــا، وابلتــايل توقَّفــت هجمــات قــوات التحالــف الــدويل ولكــن ال يــزال اآلالف  إىل ُق
مشــردون كما يف انحَييت عني عيســى وتل أبيض بريف الرقة الشــمايل؛ بســبب منِع قوات ســوراي الدميقراطية النازحني من العودة .
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خسائر بشرية ومادية كبرة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بــني 6/ تشــرين الثــاين/ 2016 حــى 19/ تشــرين األول/ 2017 مقتــل 2323 
مدنيــاً، بينهــم 543 طفــالً و346 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، كمــا ســّجلت مــا اليقــل عــن 99 مــزرة. يتوزَّعــون حســب اجلهــة الفاعلــة 

علــى النحــو التــايل: 
قوات التَّحالف الدَّويل: 1321 مدنياً، بينهم 383 طفالً، و247 سيدة، إضافة إىل ما اليقل عن 87 مزرة. 

قوات سوراي الدميقراطية: 309 مدنياً، بينهم 51 طفالً، و50 سيدة، إضافة إىل ما اليقل عن 4 مزرة.
تنظيم داعش: 693 مدنياً، بينهم 109 طفالً، و49 سيدة، إضافة إىل ما اليقل عن 8 مزرة.

كما وثَّقنا يف املدة ذاهتا ما اليقل عن 100 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تتوزع حسب اجلهة الفاعلة إىل:
قوات التحالف الدويل: 81 
قوات سوراي الدميقراطية: 7 

تنظيم داعش: 12 

كمــا تعــرَّض املدنيــون يف حمافظــة الرَّقــة إىل عمليــات اعتقــال نفَّذهتــا كل مــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة وتنظيــم داعــش وقــد ســجلنا 
اعتقــال مــا اليقــل عــن 1896 شــخصاً، بينهــم 28 طفــالً، و33 ســيدة )أنثــى ابلغــة( بــني 6/ تشــرين الثــاين/ 2016 حــى 

19/ تشرين األول/ 2017 يتوزعون إىل:
• 1279 شــخصاً، بينهــم 19 طفــالً، و22 ســيدة علــى يــد قــوات ســوراي الدميقراطيــة، وقــد جــَرت عمليــات االعتقــال حبــق مدنيــني 

ُمقيمني يف املخيمات اليت تديرها: كمخيم الســّد وخميم عني عيســى بتهِم االنتماء إىل تنظيم داعش أو املعارضة املســلحة. 
• 617 شخصاً، بينهم 9 طفالً، و11 سيدة، وقد استهدفت عمليات االعتقال املدنيني الذين كانوا حياولون النزوح من مناطق 

سيطرة تنظيم داعش. 

ابء: معركة الرقة الثانية )متوز 2017 - تشرين األول 2017(: 
يف منتصــف متــوز/ 2017 بــدأت معركــة أخــرى يف ريــف الرقــة الشــرقي الواقــع جنــوب هنــر الفــرات )قــرى شــامية( حيــث صعَّــدت 
ــذه  قــوات احللــف الســوري الروســي مــن عملياهتــا العســكرية عــر قصــف جــوي متواصــل كثيــف جــداً مرافــق مــع تقــدٍُّم بــريٍّ تُنفِّ
ميليشــيات حمليَّــة أُطلــق عليهــا اســم “جيــش العشــائر” وهــي أفــراد حمليــون متَّ تســليحهم مــن قبــل النظــام الســوري؛ مــن أجــل إهنــاء 
وجود تنظيم داعش الذي ُيســيطر على املنطقة منذ بداية عام 2014، وقد شــنَّت هذه القوات مئات اهلجمات اليت اســتهدفت 

يف معظمهــا أحيــاء ســكنيَّة ومراكــز حيويــة مدنيَّــة، دون اكــراث أبيٍّ مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
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ويف بداية تشرين األول/ 2017 استطاعت قوات النظام السوري وامليليشيات املتحالفة معها السيطرة على معظم مناطق الريف 
الشــرقي الواقــع جنــوب هنــر الفرات.

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف بني منتصف متوز/ 2017 وبداية تشــرين األول/ 2017 مقتل 48 مدنياً، بينهم 
19 طفــالً، و8 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل مــا اليقــل عــن 5 مــزرة علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، كمــا وثَّقنــا مــا 
اليقــل عــن 11 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة نفَّذهــا احللــف الســوري الروســي يف املــدة ذاهتــا، مجيــع هــذه اهلجمــات 
تســبَّبت يف فــرار مــا اليقــل عــن 120 ألــف نســمة مــن مــدن معــدان والسَّــبخة، نــزح معظمهــم إىل القــرى املقابلــة علــى ضفــة الفــرات 
)قــرى جزيــرة( الواقعــة مشــال النهــر، بينمــا نــزَح عشــرات اآلالف إىل خميمــات الكرامــة )ريــف الرقــة الشــرقي( واملروكــة )ريــف احلســكة 

الغــريب( وعــني عيســى )ريــف الرقــة الشــمايل(.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

ارتكبـــت األطـــراف فـــي معركـــة الرقة انتهاكـــات خطيـــرة ومتعددة للقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ترقى إىل 
جرائم حرب، لقــد وجهــت األطــراف هجمــات عديــدة ضــد ســكان مدنيــني، مشلــت عمليــات قصــف جــوي أو بــري ملناطــق مأهولــة 

ابلســكان، مل ُنســجل توجيه هذه القوات حتذيرات قبل اهلجوم حبســب ما يشــرطه القانون الدويل اإلنســاين.
لقــد ســجلنا شــنَّ هــذه األطــراف الثالثــة هجمــات نعتقــد أهنــا كانــت عــن عمــد، وهجمــات أخــرى كانــت عشــوائية وغــر متناســبة، 

ويف كال احلالتــني فقــد شــكَّلت انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل.
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــيت نفَّذهتــا قــوات احللــف )التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( وقــوات احللــف الســوري الروســي، 
بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبر ابألعيان املدنية. وهناك 

مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
كمــا ارتكــَب تنظيــم داعــش انتهــاكات واســعة للقانــون الــدويل اإلنســاين حبــقِّ األهــايل يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرته عــر عمليــات 
القتــل واالعتقــال والتَّعذيــب كمــا ســجلنا منــَع التنظيــم األهــايل مــن النــزوح مــن املناطــق الــيت ُيســطر عليهــا؛ بغــرِض االحتمــاء هبــم 

واســتخدامهم دروعــاً بشــرية.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

التوصيات: 
إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 

• يتوجب على دول التَّحالف أن تعرف بشكل صريح أبنَّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيني أبرايء، وال يُفيد إنكار 
تلــك احلكومــات ألنَّ التقاريــر احلقوقيــة املوثَّقــة وشــهادات األهــايل تكشــُف ذلــك بشــكل واضــح، وأن حُتــاول بــدالً عــن اإلنــكار 

املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف تاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــيت ُتســيطر  

عليهــا، والبــدء إبنشــاء ودعــم مالــس حمليــة مــن مجيــع أبنــاء اجملتمــع احمللــي إلدارة تلــك املناطــق بشــكل مــدين. 
ــالح وغــره إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه مســؤولية  • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال الدَّعــم ابلسِّ
ــالح والدَّعــم مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم  الــدول الداعمــة بشــكل رئيــس، وإنَّ تزويــد قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعَتــر مبثابــة ُمســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 
ــماح للنازحــني حبريــة احلركــة والتَّنقــل، وأتمــني  • علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة حتســني وضــع املخيمــات الــيت ُتشــرف عليهــا، والسَّ

املســاعدات الغذائيــة والطبيَّــة، وعلــى الــدول الدَّاعمــة هلــا الضغــط عليهــا لوقــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان كافــة.
ــبل الكفيلــة إبيصــال امليــاه والطعــام واملــأوى آلالف املشــرَّدين علــى ضفــاف هنــر  • جيــب علــى منظَّمــات اإلغاثــة الدوليــة إجيــاد السُّ

الفــرات واملناطــق الصحراويــة.

إىل احللف السوري الروسي:
على قوات احللف الســوري الروســي التَّوقف الفوري عن تنفيذ اهلجمات العشــوائية، وعدم اختاذ وجود تنظيم داعش مرراً لقصف 

األحياء السكنية واملراكز احليوية املدنيَّة.

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشُّكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعَّال يف التحقيقات.
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