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 "شبكة حماية ضحايا الحرب" : 

 كي ال تنجو اميركا من جرائمها بحق المدنيين في سوريا

 

 أعلن حينما ،2014 عام منذ السوريين المدنيين بحق قتل جرائم بارتكاب وحلفائه األميركي الجيش يقوم

 ويلز قمة في" داعش"/"اإلسالمية الدولة" ضد" دولي تحالف" تأسيس عن أوباما باراك السابق الرئيس

 اآلمنين السوريين آالف بأن حقوقية، ومنظمات دولية وهيئات المتحدة األمم إحصاءات وتفيد. األطلسية

 عدد بينهم من حلفائه، أو االميركي  الجيش بأسلحة اآلن، وحتى مذَّاك وجرحوا قتلوا واألرياف، المدن في

 .والعجزة واألطفال النساء من كبير

 

 قواتنا" أن فورد، روبرت دمشق، في السابق السفير هو بارز، أميركي مسؤول أعلن الماضية األيام وفي

 الخدمة، في أميركيين ضباط نشر ذلك، وسبق". األيام هذه الرقة مدينة في الناس من كبيرا   عددا   تقتل

 بإخفاء تارة. أيضا   العام الرأي تضليل تتقصد لكنها الجرائم، هذه بارتكاب اعترافا   تتضمن رسمية بيانات

 الجرائم هذه بتبرير وطورا   آالف، وليسوا مئات بأنهم القول مثل السوريين، للضحايا الحقيقية األعداد

  . تقنية بأسباب

 

 السورية، العربية الجمهورية وأجواء أراضي في األميركي الجيش بها يقوم التي الحربية العمليات إن

 ألنها مستقلة، لدولة العسكري واإلحتالل المسلح الغزو من نوع هي اإلرهاب، مكافحة شعارات بدعوى

 التوصيف هذا يؤيد وما. المتحدة لألمم التابع األمن ومجلس السورية، الحكومة إرادة عن رغما   تجري

 تمكين في األميركية اإلستخبارات دور عن والتصريحات التقارير العمليات، لهذه السياسي ـ القانوني

 .أخرى وأماكن سوريا في اإلرهاب جماعات

 

 السورية، العربية الجمهورية في بها يقوم التي القانونية غير العمليات خالل األميركي، الجيش اعترف

 كان سابق بوعد ناكثا   دوليا ، المحرمة المنضب اليورانيوم قذائف آالف باستخدام رسمية، بيانات وفي

 .البيئة وسالمة اإلنسان صحة على المدمرة أضرارها بسبب استخدامها، بعدم قطعه،

 

 قصف عمليات في األبيض، الفوسفور قذائف األميركية القوات إطالق عن مختلفة تقارير وردت كما

 اتفاقية أن رغم الحيوية، والمنشآت بالسكان عامرة سورية ريفية ومناطق حضرية أحياء على نظامية

 .حرب جريمة األسلحة من النوع هذا استعمال تعتبر ،(1980) جنيف

 

 تفيد إعالمية، تقارير ووزعوا علنية بشهادات وأجانب، سوريون وناشطون وصحفيون مواطنون أدلى

 الجوية وحداته بادرت إذ. والمحتلين الغزاة مسلك سوريا وشرق شمال في األميركي الجيش سلوك عن

 نسف تعمدت كما. مدنية ومزارع ومصانع ومشافي، وأسواق مدارس تدمير إلى حلفائه، وكذلك والبرية،

 ومحطات والسدود، الري، ومياه الشرب مياه وشبكات والجسور، الطرق مثل الحيوية، التحتية البنى

 .المناطق تلك في النفط، إنتاج ومنشآت الطاقة

 

 هيئات تطالب العام، هذا من فبراير/  شباط شهر في تأسست التي ،"الحرب ضحايا حماية شبكة" إن

 الجيش جرائم عن" الصمت جدار" هدم إلى تسارع أن والعربية الدولية الحقوقية والمنظمات المتحدة األمم

 اإلعالم ووسائل واألحزاب، والمنظمات الجمعيات تدعو كما. السوريين المواطنين ضد األميركي

 : أجل من العاجل التحرك إلى العالم، وفي العربية الدول في والنشطاء والشخصيات

 في األميركي الجيش جرائم تكشف التي والشواهد الوثائق بكل والدولي العربي العام الرأي تزويد ـ

  . عنها األميركية للحكومة واألخالقية والسياسية القانونية المسؤولية وتظهر سوريا،
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 إعالمية، وأنشطة قضائية محاكمات بتنظيم والمعنوية، المادية السوريين المدنيين الضحايا حقوق دعم ـ

 .وإدانتهما الجرائم هذه عن المتحدة، الواليات وحكومة جيش مسؤولية على األدلة تقيم

 

 "الحرب ضحايا حماية شبكة"

 2017 سبتمبر /أيلول 11 ،اإلثنين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : مؤقتا   لإلتصال

009613064091 

alhoukoulrevue@gmail.com 
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 : بإشعاعاتها العراق لوث بعدما

 سوريا في المنضب اليورانيوم قذائف استخدام يؤكد األميركي الجيش 

 

باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة األميركية الرائد جوش تاكيتس أن القيادة استخدمت  المتحدث أكد

ذخيرة محتوية على "اليورانيوم" المنضب في عمليتين خاصتين باستهداف صهاريج نفط تابعة  5265

 لـ"داعش" شرق سوريا.

 

تشرين الثاني  16تاكيتس أن "هذه الذخائر تم استخدامها في عمليتين منفصلتين نفذت إحداها "في وأوضح 

 33ذخيرة من عيار  1490أطلقت  A-10طائرات هجومية من طراز  4بواسطة  2015من العام 

ة عربة تابة للعدو"، مشيرا الى ان "العملي 46مليمترا إلى جانب قنابل وصواريخ، ما أدى إلى تدمير 

ذخيرة  3775أطلقت  A-10طائرات هجومية من طراز  4منن العام ذاته بواسطة  22الثانية نفذت في 

 عربة للعدو".  2933مليمترا إلى جانب قنابل ومقذوفات وصواريخ، ما أدى إلى تدمير  33من عيار 

تم استخدامه ولفت إلى أن "خليطا يتكون من ذخائر حارقة وخارقة للدروع ومن قذائف شديدة االنفجار 

 لضمان االحتمال األكبر لتدمير أسطول الشاحنات الذي استخدمه تنظيم داعش لنقل نفطه غير الشرعي".

قالت مجلة "فورين بوليسي" األميركية، الثالثاء، إن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة في 

بعدم االستعانة بهذه األسلحة السامة  سوريا استعان باليورانيوم المنضب، على الرغم من تعهد التحالف

 التي تسبب السرطان وتشوهات خلقية في المواليد.

 

واعتبرت المجلة أن هذه الشاحنات تصنف على أنها أهداف سهلة إذ إنها كانت غير مدرعة، كما أن 

مسؤولين أميركيين خلصوا إلى أن مدنيين على األرجح كانوا يقودوا هذه الشاحنات وليس عناصر من 

 داعش.

 

وقال المسؤولون إن التحالف األميركي ألقى منشورات في المكان قبيل تنفيذ الغارات من أجل تقليل 

 وليس واضحا إذا ما كانت غارات الجيش األميركي شنت بالقرب من مناطق سكنية. الخسائر. 

 

في سوريا بمواد  ويعتبر هذا البيان أول اعتراف أميركي علني يتعمد الجيش األميركي تلويث بيئة الحياة

نووية خطيرة. وكانت قوات اإلحتالل األميركي قد كثفت إطالق قذائف اليورانيوم المنضب في العراق 

، ما أدى إلى انتشار اإلشعاعات المدمرة في الصحة والزراعة والمياه والبيئة الطبيعية. 2003بعد عام 

سوريا، وثيقة إدانة يجب أن تحرك منظمات ويعد البيان األميركي بشأن استخدام هذه القذائف مجددا  في 

المجتمع المدني العربي ضد سياسة الواليات المتحدة، ال سيما استغالل مزاعمها في الحرب على 

 اإلرهاب، لتدمير أسباب الحياة البشرية في العراق وسوريا.

 

 آالف األطنان من قذائف اليورانيوم المنضب ألقيت على العراق

 

، قلق الخبراء من العواقب الوخيمة المترتبة على استخدام القوات 2003ي عام ونقلت تقارير عربية ف

االميركية لقذائف اليورانيوم المنضَّب، في حربها ضد العراق.. وقالت سارا فالوندر المديرة المشاركة 

براء ومنسقة برنامج اليورانيوم المنضَّب التربوي، ان خ« انترناشينال أكشن سنتر»لمركز العمل الدولي 

 1900وصحافيين قاسوا فيي المناطق الساخنة في وسط بغداد مستويات إشعاع، تفوق بألف مرة وحتى بـ

 .   راجع رابط التقرير... لإلطالع بقية النص،  مرة مستويات اإلشعاع الطبيعي

 

 

 

http://www.alhoukoul.com/badma-lwth-alaraq-bieshaaaatha-aljesh-alamerke-euokd-astkhdam-qwath-qthzaaef-alewranewm-almndtb-fe-swrea/
http://www.alhoukoul.com/badma-lwth-alaraq-bieshaaaatha-aljesh-alamerke-euokd-astkhdam-qwath-qthzaaef-alewranewm-almndtb-fe-swrea/


6 
 

 قذائف اليورانيوم

 

لتدمير الدبابات. ويقدر البنتاغون  واستخدمت أميركا قذائف خارقة للدروع مصممة باليورانيوم المنضَّب

طن من القذائف الخارقة للدرع  2200و 1100واألمم المتحدة أن أميركا وبريطانيا استخدمت ما بين 

المصنوعة من اليورانيوم المنضَّب أثناء الهجوم على العراق في أشهر مارس )آذار( وأبريل )نيسان( 

.. لإلطالع .1991ا المستخدمة في حرب الخليج في عام ، اضافة الى الثالثمائة وخمسة وسبعين طن2003

 .راجع رابط التقريربقية النص، 

 

 

 أخطار صحية

 

حرب الخليج القدماء في الواليات المتحدة، فان نصف الستمائة ألف وتسعمائة  ووفقا لجمعية محاربي

، يعانون اآلن من أمراض خطيرة. 1991وسبعة آالف جندي الذين شاركوا في حرب الخليج في عام 

في المائة من هؤالء الجنود من اصابات بمرض مزمن، ويحصلون على معونة  30ويعاني أكثر من 

نود السابقين. وأدت النسبة العالية من اإلصابات باألعراض المختلفة، لتسمية هذا إعاقة من إدارة الج

 .راجع رابط التقرير... لإلطالع بقية النص،  المرض بمرض )متالزمة( حرب الخليج

 

وترفض واشنطن أن تقر بأن استخدام اليورانيوم المنضَّب في أي مكان يمثل أي نوع خطر. واإلقرار 

بالتسمم اإلشعاعي سيرفع فورا المطالبات بالتنظيف. ويقول ألكس كيربي محرر الشؤون البيئية في هيئة 

ح بأنها ليس لديها أي مخططات إلزالة الشظايا المتخلفة من أسلحة اإلذاعة البريطانية، أن أميركا تصر

اليورانيوم المنضَّب التي استخدمتها في العراق. وال ضرورة للتنظيف، ألن البحوث تبين انه ال يوجد 

 لليورانيوم المنضَّب آثار طويلة األمد.

 

 

 للدراسات والنشرالحقول مركز 

 "شبكة حماية ضحايا الحرب"أعد التقرير 

 2017 شباط/ فبراير 15األربعاء 

-alamerke-aljesh-bieshaaaatha-alaraq-lwth-http://www.alhoukoul.com/badma

swrea-fe-almndtb-alewranewm-qthzaaef-qwath-astkhdam-euokd/ 
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 : واشنطن يسائل من

 األمريكية" المتدرج اإلحتالل" استراتيجية في المدنيين إبادة 

 

أن وزارة  موقع "عيون الخليج"تتدفق الحشود العسكرية األمريكية على العراق وسوريا واليمن. وقال 

. على أن يبقى تمركزهم في األراضي 82جندي من قوات المظليين من الوحدة  200الدفاع تعتزم إرسال 

وجاء هذا اإلجراء العراقية أو السورية رهن "قرار الجنرال ستيفن تاونسند" قائد القوات األمريكي هناك. 

جندي إضافي في سوريا. وتثير هذه الحشود مخاوف من  400بعد أيام من نشر الواليات المتحدة حوالي 

 احتمال ارتفاع عدد جرائم اإلبادة الجماعية للمواطنين المدنيين في مناطق عملياتها الجوية والبرية.
 

 احتالل متدرج" تنفذه "قوات فالتة"
 

تقارير الدقيقة عن أعداد القوات األمريكية التي "أرسلت" إلى هذه الدول. لكن  ياتتُغَي ِّْب واشنطن المعط

 250 كما ذُكرت أرقام تصاعدية في سوريا، من جندي آالف في العراق. 6000تحدثت عن  صحفية

جندي  200جندي من قوة المدفعية "رينجرز"،  250مستشار من قوات العمليات الخاصة،  500نحو  إلى

عن  صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا  . وفي األيام األخيرة أوردت في سوريا من مشاة البحرية "مارينز"

إلى سوريا خالل األسابيع المقبلة.أما  جندي إضافي إرسال ألف نية وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون"

، مصادر يمينةفإن  عن وجود "قوة صغيرة" فيه، تحدثت وزارة الدفاع األمريكيةفي اليمن الذي 

من جنود مشاة البحرية/ "مارينز" في قاعدة العند الجوية بمحافظة  2000عن تمركز ما يزيد عن  أعلنت

  لحج جنوب البالد.
 

أراضي الدول العربية الثالث، بذريعة محاربة الدولة  نطاق "اإلحتالل المتدرج" األمريكي في يتوسع

اإلسالمية وتنظيم القاعدة والمجموعات الموالية له. لكن هذا اإلحتالل العسكري فالت من أي قيود قانونية 

األمريكيين وارتكاباتهم  تحمي سيادة الدولة وأمن المواطنين من تعديات الجنود أو ضوابط حقوقية

الحربية. ومع غياب سلطة القوانين الوطنية المعتمدة، أو سلطة القانون  اإلجرامية، ال سيما خالل العمليات

قتل آالف المدنيين العرب بنيران الطائرات الحربية األمريكية، التي تقوض البيوت اآلمنة  يتم الدولي،

 ة الموت والخراب والتهجير في مجتمعات الضحايا.على ساكنيها، وتدمر البنى التحتية، مخلف
 

 إبادة مدنيين عراقيين بقصف أمريكي
 

لجاري "انتشال آذار / مارس ا 23أنه تم يوم  نشطاء عراقيون نقال  عن مصادر "الدفاع المدني"،كشف 

جثة من تحت أنقاض منازل المدنيين المدمرة" جراء القصف األمريكي، وما يسمى "التحالف  214

الدولي" على "ثالثة أحياء في غربي مدينة الموصل". وتكشف التقارير اإلعالمية المصورة، في هذا 

للحياة اإلنسانية. بسبب الدمار  اليوم، واأليام السابقة، عن أن البيئة الحضرية في المدينة، فقدت أهليتها

الفظيع الذي أنزله القصف الجوي األمريكي بالمنازل واألحياء، وفي شبكات المياه والصرف الصحي، 

 وشبكات الكهرباء، والطرق والجسور.
 

التواصل اإلجتماعي، في "عاجل، الموصل اآلن :  كتب هؤالء النشطاء على مواقعفي نهاية اليوم نفسه، 

عدد الجثث التي جرى انتشالها واخراجها من تحت ركام المنازل في منطقة الموصل الجديدة ومحيطها، 

. وسخر هؤالء جثة أغلبهم نساء واطفال. وال زالت هناك جثث تحت المنازل" المتهاوية 500وصل إلى 

النشطاء من دعاية واشنطن الكاذبة، قائلين : هل أن "الدواعش ]إرهابيي الدولة اإلسالمية[ مجانين، حتى 

يختبئوا في منزل واحد، ليأتي ]طيران الواليات المتحدة وما يسمى[ التحالف، ويقصفهم بصواريخ، 

 ويقضي عليهم".

https://www.gulfeyes.net/world/1366516.html
https://www.gulfeyes.net/world/1366516.html
http://www.alhurra.com/a/carter-in-baghdad-ahead-of-mosul-operation/314296.html
http://www.alhurra.com/a/carter-in-baghdad-ahead-of-mosul-operation/314296.html
http://www.alhurra.com/a/carter-in-baghdad-ahead-of-mosul-operation/314296.html
http://www.alayam.com/alayam/world/581384/News.html
http://www.alayam.com/alayam/world/581384/News.html
http://alkhaleejonline.net/articles/1489649939585128200/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://alkhaleejonline.net/articles/1489649939585128200/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://alkhaleejonline.net/articles/1489649939585128200/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://alkhaleejonline.net/articles/1489649939585128200/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/7/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/7/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://alshawka-press.net/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://alshawka-press.net/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412747632431301&id=100010882028882
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412747632431301&id=100010882028882
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413222895717108&id=100010882028882
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413222895717108&id=100010882028882
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، نقال  عن العميد محمد محمود مدير الدفاع المدني في مواقع إخبارية عربيةوكررت هذه المعلومات 

منازل نينوى. وقال محمود : إن "فرق الدفاع المدني تعمل على على انتشال الجثث من تحت أنقاض ال

جثة من تحت أنقاض ثالثة منازل  136انتشلت فرق اإلنقاذ  آذار / مارس[  23المهدمة. اليوم، الخميس ]

 أخرى يجري البحث عنها". 40في منطقة موصل الجديدة، ونتوقع وجود 
 

: حينما وصلنا "اكتشفنا انهيارا  جزئيا  أو فقال أما العقيد صفاء سعد جواد المشرف على فرق إنقاذ النخبة، 

كليا  للدور السكنية، وبدأنا عملية البحث عن ناجين، لكن ال إشارات لوجود أحياء تحت األنقاض. أن عملية 

ا ؛ بسبب طبيعة الدمار الذي لحق بالمنازل، حيث أطبقت السقوف على انتشال الجثث كانت صعبة جد

 األرض، وهناك جثث لعوائل حوصرت داخل السراديب".
 

، قتل أقاربه في القصف الجوي األمريكي : "تجمع في المنزل أكثر الحاج منير شاهد عيان، يدعىوقال 

شخصا ، بعد أن أجبرهم تنظيم داعش على ترك منازلهم القتراب القوات األمنية منها. قُصف  40من 

 المنزل قبل أسبوع من قبل طائرات حربية، كان صوت االنفجار مدويا  بشكل كبير".
 

: "وصلت إلى المنزل لكن ال فائدة. كان السقف قد هوى على األرض، فطلبنا النجدة،  أضاف الشاهدو

ت بعد ساعات، تيقنت أنه ال ولكن لم يصلنا أحد. سمعت أصوات أنين من تحت األنقاض، لكنها انقطع

وجود ألي ناج، وأن جميع من في المنزل قضوا نحبهم. شاهدت الجثث عند إخراجها، بعضها متفحم من 

الحروق، وأخرى تحولت إلى أشالء بسبب قوة االنفجار. لم نتعرف على بعض الجثث بسبب التشوه 

 الحاصل بالوجه والجسد".
 

شباط الماضي، عن مقتل عشرات المدنيين لدى قصف  20يوم  مواقع إخبارية عربية قد أبلغتوكانت 

طائرات أمريكية "مبنى تقطنه عائالت ومنازل مجاورة له بحي الشفاء في الجانب الغربي من مدينة 

لومات من "وكالة أعماق" التابعة لـ"الدولة الموصل شمال العراق". وطابقت هذه المواقع تقريرها مع مع

اإلسالمية / داعش"، تضمنت "صورا ، قالت ]الوكالة[ إنها لقصف جوي أمريكي استهدف أبنية سكنية 

 78شخصا قتلوا، معظمهم أطفال ونساء، وجرح  49ومحالت تجارية في حي الشفاء، وأضافت أن 

 آخرين".
 

 إبادة مدنيين سوريين بقصف أمريكي
 

 140آذار الجاري، نقال  عن مصادر محلية، أن  23 "الجزيرة نت" صبيحة يوملموقع القطري أعلن ا

مدنيا  سوريا  قتلوا وأصيب العشرات بجروح، خالل الغارات التي شنتها الطائرات الحربية األمريكية في 

ادر كيف أن القصف الجوي الطبقة ومنطقة المنصورة بريف الرقة الغربي. وروت هذه المص مدينة

األمريكي قد استهدف أسواقا  شعبية وأفرانا  عامرة بالمدنيين، كما طال مدارس تؤوي نازحين في تلك 

 المناطق.
 

آذار الجاري، إنها  26يوم  قالت في تقرير نشرتهالسورية. و وأيدت هذه المعلومات مواقع للمعارضة

ميعا  في عدد من المجازر المتتالية التي ارتكبتها مدنيا  سوريا ، قتلوا ج 89تمكنت "من توثيق هوية 

 الطائرات األمريكية في مدينة الطبقة ومنطقة المنصورة".
 

 7أطفال، و  8مدنيا  من بينهم  54القصف األمريكي في الطبقة هو  في التقرير أن عدد ضحاياوأكدت 
ت األنقاض. أما في مدرسة مفقود على األقل في مدينة الطبقة" تح 70إلى "وجود  نساء". ولفتت المواقع

 مدنيا ، نازحا ، قضوا في المدرسة، مع 35البادية في المنصورة، فقد بلغ عدد ضحايا القصف األمريكي "

 وجود عشرات الجرحى والمفقودين".

http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://alkhaleejonline.net/articles/1490337821023242400/الخليج-أونلاين-يكشف-حجم-الكارثة-هكذا-يباد-أهالي-الموصل/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/20/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/20/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/23/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/23/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://www.syriahr.com/2017/03/26/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-90-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE/
http://www.syriahr.com/2017/03/26/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-90-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE/
http://www.syriahr.com/2017/03/26/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-90-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE/
http://www.syriahr.com/2017/03/26/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-90-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE/
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وثقت فيه  خالل شهر كانون الثاني من السنة الجارية،أخرى، نشرت تقريرا   ولكن مصادر معارضة

 6في قصف" الطائرات األمريكية. وبيبن هذا التقرير الذي نشر يوم  مدنيا  سوريا   91"مقتل ما ال يقل عن 
 امرأة". 14طفال  و 28أنه كان بين الضحايا " شباط الماضي

 

قرية الجينة الواقعة بريف حلب  وكان الطيران الحربي األمريكي قد ارتكب مجزرة بحق سكان

اإلجتماعي  ونشر ناشطون على مواقع التواصلآذار الجاري.  16مساء يوم الخميس، في  الغربي،

شخصا  وفقدان وإصابة  49معلومات تفيد عن قصف األمريكيين "مواقع غير عسكرية" ما أدى إلى مقتل 

 ما بترت أطرافهم.بعضهم إصاباته بليغة بعد أن العشرات بجروح، عدد منهم بحاالت خطرة،.كما
 

أن الواليات نيسان / أبريل الجاري، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش"  17تقرير نشرته يوم وفي 

في  المتحدة لم تتخذ التدابير الالزمة لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين لدى استهداف مسجد قرية الجينة

آذار/ مارس الماضي. وأشارت هذه المنظمة إلى أن دراسة األهداف  16ريف حلب في سوريا، يوم 

وأكدت أن  وتحليلها قبل ضربها، كان من شأنه الحيلولة دون وقوع الضحايا في مسجد الجينة غرب حلب.

ي عناصر من التحليل الذي وضعته للهدف المشار إليه، كشف أنه لم يكن في المسجد حين استهدافه أ

تنظيم "القاعدة" اإلرهابي، وأن المجتمعين فيه كانوا من المدنيين حضروا إلى الصالة. وختمت المنظمة 

في بيانها بهذا الصدد: "على الواليات المتحدة التحقيق للكشف عن الخطأ الذي وقع، والعمل على دراسة 

 األهداف قبل ضربها والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث".
 

بحق المدنيين في  فى صحافي سوري مقيم في دمشق أن تكون هذه المجازر التي يرتكبها األمريكيونون

سوريا محصورة بالظرف الراهن. وذكَّر بقصف الطائرات األمريكية على منطقة التوخار بريف منبج 

ث قتل أكثر قرية بير محلي، حي مجزرة رهيبة بسكان ، ما أوقع2015نيسان ـ أول أيار  30الشمالي، ليل 

وقال إن اإلعتداءات الجوية األمريكية على سوريا التي بدأت قبل سنتين   طفال . 12مدنيا ، بينهم  64من 

  مدني سوري. 1100ونصف، قد تسببت بمقتل أكثر من 
 

اط الحربي األمريكي في سوريا "كبير أن عدد الضحايا المدنيين الذين قتلهم النش ناشطا  سوريا  رأىلكن 

جدا ، مقارنة مع ما يدعيه الجيش األمريكي من الدقة في استهداف مقاتلي الدولة" اإلسالمية والمجموعات 

األخرى. وجزم بأنه "ال يوجد أي مبرر لألمريكيين لقتل المدنيين السوريين بحجة محاربة اإلرهاب الذي 

 بدوره يقتل المدنيين".
 

 مدنيين يمنيين بقصف أمريكيإبادة 
 

فجر  مجزرة مروعة بحق المدنيين في اليمن،نفذت وحدة خاصة من مشاة البحرية األمريكية / "مارينز"، 

الجوي في "بلدة يكال"  . الرواية األمريكية تقول إن هدف اإلنزال2017كانون الثاني  29يوم األحد في 

بقيفة رداع بمحافظة البيضاء، كان قياديين في تنظيم القاعدة من آل الذهب يعيشون في المنطقة. أزهقت 

أطفال، الشيخ القبلي عبدالرؤوف الذهب  3نساء،  9مدنيا  يمنيا  في هذه المجزرة، وهم :  15ارواح 

 ، الذي كان ضيفا  على مشائخ آل الذهب.وشقيقه سلطان الذهب، كما قتل الشيخ سيف النمس الجوف
 

ما جرى. وقال إن المنطقة بكاملها، بما في ذلك نقطة اإلنزال،  مصدر يمني محلي عن تفاصيلوتحدث 

ربه منصور هادي. وقد تيقظ هي منطقة عمليات عسكرية بين الحوثيين والجيش، وبين قوات الرئيس عبد

آل الذهب للعملية في ساعاتها األولى، واتخذوا وضعية دفاعية وبدأوا بإطالق نيرانهم باتجاه المهاجمين، 

واضاف المصدر : بعد أن فشل جنود الجيش األمريكي بتحقيق هدف  الذين وصلوا بطائرات "أباتشي".

بتحليق  ، مصحوبا  بقصف عنيف فهاجموا منازل آل الذهبالعملية، عمدوا إلى اإلنتقام من أبناء المنطقة، 

http://aranews.org/2017/02/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A/
http://aranews.org/2017/02/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A/
https://www.facebook.com/syriahro/posts/10155301841648115
https://www.facebook.com/syriahro/posts/10155301841648115
https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/17/302196
http://wp.me/p4OhLR-6ky
http://wp.me/p4OhLR-6ky
https://www.almashhad-alyemeni.com/news92746.html
https://www.almashhad-alyemeni.com/news92746.html
https://www.almashhad-alyemeni.com/news92746.html
https://www.almashhad-alyemeni.com/news92746.html
http://almashhad-alyemeni.com/news.php?id=92705
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وقتلوا في طريقهم كل من وجدوه من النساء واألطفال، في حين  مكثف لطائرات بدون طيار/ "درونز".

  قتل جندي أمريكي واحد.
 

 عن مراسلها في المنطقة عبد الكريم الخياطي، في عرض تفاصيل وتوسعت قناة الجزيرة القطرية نقال  

شخصا. وأفادت بأن ثالث مروحيات نفذت  20عن المجزرة بحق آل الذهب. وقالت إن عدد الضحايا نحو 

عملية اإلنزال، التي سبقها قصف جوي نفذته طائرة بدون طيار. تحدثت عن تدمير ستة منازل، ووجود 

ا نقلت عن "مصادر أخرى" أن الطائرات المروحية األمريكية التي حملت أشخاص تحت األنقاض. كم

 وحدة اإلنزال، قدمت من حاملة أمريكية للطائرات، رست بالقرب من سواحل محافظة ابين جنوب اليمن.
 

ئرات التي كانت تحمل على متنها عناصر الكوماندوز إن "إحدى الطا BBCالراديو البريطاني وقال 

هبطت اضطراريا بشكل حاد ما أسفر عن اصابة عدد من الجنود األمريكيين. ونبه إلى أن "الهجوم هو 

األول من نوعه الذي يستهدف ما يقال إنهم متشددون في اليمن منذ تقلد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

اني الماضي". ونسب الراديو إلى "مصادر قبلية" قولها بأن الغارات كانون الث 20مهام منصبه في 

  األمريكية تسببت بإضرام النيران في مسجد ومركز طبي في منطقة اإلنزال.
 

أخرى" بعد يومين من انتشار أنباء "مجزرة يكال". فقد نقل  األمريكي قدم "رواية CNNمحطة لكن موقع 

عن "مسؤول أمريكي"، قوله إن "قوات خاصة" من اإلمارات العربية المتحدة شاركت في العملية التي 

بط ويليام راين نفذتها القوات األمريكية وأعقبها ارتكاب "المجزرة". وأشار إلى قتيل "مارينز" هو الضا

اونز، الذي بات أول عسكري أمريكي يقتل في عهد الرئيس دونالد ترامب. كما عرض الموقع تقرير 

بمديرية قيفة، التابعة لمحافظة شخصا  في بلدة يكال  40وكالة األنباء السعودية الذي يذكر "مقتل أكثر من 

 البيضاء وسط اليمن"، خالل تلك "العملية".
 

كال" هي األولى التي يرتكبها جنود الواليات المتحدة في اليمن. فقد نفذ مظليون أمريكيون ليست "مجزرة ي

. وقد أسفر اإلنزال عن مقتل عدد من عناصر 2014كانون األول  6يوم  عملية مشابهة بمحافظة شبوة

كشفت مواقع إخبارية مدنيا  يمنيا  من سكان المنطقة. كما  20ه تسبب بمقتل نحو تنظيم القاعدة، لكن

عن عمليات إنزال نفذها مشاة البحرية في الجيش  ، خالل األيام التالية على "مجزرة يكال"،أمريكية

محافظة أبين. وقالت أنه "تزامنت عملية اإلنزال األمريكي في منطقة موجان الجبلية، شرقي بلدة شقرة ب

مواقع مع قصف بالصواريخ من البحرية األميركية على موجان"، حيث "توجد قيادات للقاعدة". وعقبت 

ى سقوط مدنيين يمنيين في بعد حصيلة القتلى او الجرحى" في تلميح إل أنه "لم تعرف عربية بالقول

 الهجوم األمريكي.
 

 إبادة المدنيين واستراتيجية "اإلحتالل المتدرج"
 

التي يرتكبها الجيش األمريكي في العراق وسوريا واليمن، نوعا  من أعمال إبادة  تعد المجازر الفظيعة

يقول أحد  للمدنيين في هذه الدول. وهي ليست صدفة بل ضمن مخطط استراتيجي وضع بعناية ودقة.

من مدينة دير الزور إن الطيران األمريكي "يقتل المدنيين أكثر مما يستهدف مواقع  الناشطين السوريين

وأردف "لألسف، المدنيون يشعرون بأن تنظيم  لتنظيم الدولة اإلسالمية، وكأن االستهداف مقصود".

 الدولة أرحم عليهم من" طيران الجيش األمريكي.
 

ة، ودمار القصف الجوي والصاروخي، هو سياسة إن قتل المدنيين العرب وترويعهم بالمجازر الجماعي

حربية أمريكية تهدف إلى تهجيرهم عن مواطنهم، لتسهيل خطة "اإلحتالل المتدرج" التي بدأت اإلدارة 

األميركية السابقة بتطبيقها في األراضي السيادية العراقية والسورية واليمنية، ويواصلها الرئيس دونالد 

اإلرهاب فال تعدو عن كونها ذريعة لدفع مزيد من القوات األمريكية إلى  اربةترامب، حاليا . أما قضية مح

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38788023
http://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/31/news-uae-special-forces-participated-us-sunday-raidin-yemen
https://www.almashhad-alyemeni.com/news92746.html
http://www.skynewsarabia.com/web/article/923324/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.skynewsarabia.com/web/article/923324/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.skynewsarabia.com/web/article/923324/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://http/hournews.net/news-72108.htm
http://http/hournews.net/news-72108.htm
http://http/hournews.net/news-72108.htm
http://wp.me/p4OhLR-k7H
http://wp.me/p4OhLR-k7H
http://wp.me/p4OhLR-k7H
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هذه الدول، من أجل غايات أوضح ترامب بعض جوانبها في اللقاء الذي جمعه مع حيدر العبادي رئيس 

  حكومة العراق، في واشنطن منذ أيام. حيث أعلن جهارا  نيته باإلستيالء على نفط العراق.
 

كانون  2ش األمريكي بتسببه "بقتل مدنيين"، مثل البيان الصحفي المنشور يوم االثنين إن اعتراف الجي

الثاني الماضي، واإلعالن عن "لجان تحقيق" ال يمكن أن يوقف هذه "المجارز"، وال أن يردع 

األميركيين عن ارتكابها مجددا . فالمطلوب هو تأليف لجان تحقيق تحت إشراف األمم المتحدة، 

ائم الحرب التي ارتكبها الجيش األمريكي بحق العراقيين والسوريين واليمنيين، وردعه عن جر لتوثيق

ذلك. وال يجوز أن ننسى أن السعودية شريكة الواليات المتحدة في "التحالف الدولي" ضد اإلرهاب في 

"لم تَستَهدِّف اهدافا  عسكرية   ، بشن غاراٍت جويٍة على اليمنمتهمة من األمم المتحدةالعراق وسوريا، 

 مشروعة، ويمكُن ان ترقى الى جرائمِّ حرب".
 

 للدراسات والنشرالحقول مركز 

 "شبكة حماية ضحايا الحرب"أعد التقرير 

 2017 أبريل /نيسان 24اإلثنين، 

admin/post.php?post=4339&action=edit-http://www.alhoukoul.com/wp 

 

 

 

http://www.yemen-info.com/news/547748/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.yemen-info.com/news/547748/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.alhoukoul.com/wp-admin/post.php?post=4339&action=edit
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 " :السرية الحروب" جرائم

 بعد؟ عن...  المدنيين تقتل CIA/  األميركية ”المركزية اإلستخبارات وكالة“

 

 تقريراً مفصالً عن عمليات التجسس السبراني/  Shelley Kasliكاسلي قدم الباحث الهندي شيللي 

واإلستيالء  العامة ، الختراق الحواسيب/ CIAاألميركية "التي تديرها "وكالة اإلستخبارات المركزية

سيادة الدول، والعبث بحقوقها في  في عمليات عدائية منظمة النتهاك على بياناتها،

 ويشير كاسلي إلى شركات خاصة "مشهورة" في مجال البرمجيات، واألمن، والتسلح .السبراني الفضاء

 NSO Group /.األميركية، ومجموعة أن.أس.أ Cross Match /السبراني، مثل شركة ماتش كروس

اإلسرائيلية" وغيرها. حيث تعمل هذه الشركات، عبر السلع التقنية التي تنتجها، "كأذرع" تتجسس 

 .للوكالة، على عشرات الدول حول العالم، من بينها الصين والهند وسوريا

 

التجسس السبراني أحد روافع "الحروب السرية" األميركية. ومع أن تقارير  من جعل التطور التقني

تجسس صحفية وإستخبارية كثيرة في السنتين الماضيتين، وفرت معلومات هامة عن 

إال أن تقرير كاسلي  على دول أوروبية تعد من أكبر حلفاء الواليات المتحدة،/ CIA"."سي.آي.إي

الجوانب العميقة في مفهوم "الحروب السرية" التي تدبرها وتديرها "وكالة اإلستخبارات  يتأمل، بشكل ما،

، مؤخراً، فإن هذه /  Kennedyروبرت كينيديالمركزية". وحسبما أوضح األكاديمي األميركي 

عمليات  جملة أيضا . وهي تتمثل في الحروب لصيقة بتاريخ وواقع السياسة األميركية مع الدول العربية

الدول ضمن منظومة الهيمنة  اء هذهالتي تشنها "سي.آي.إي"، بهدف إبق التخريب السياسي ـ األمني،

 .األميركية، أو إلجبارها، إذا ما تمردت، على العودة إليها

 

وثيقة سياسية  ،2016مارس  ، في آذار /Politico MAGAZINEظهر في  يعتبر مقال كينيدي الذي

لكي تدينها. ويشرح كيف أن  ( ال تكتفي بوصف تلك العمليات، وإنما تحلل أهدافها وبعض خلفياتها،1)

في الماضي ضد حركة القومية العربية، ألهداف  "جهاز الـ"سي.آي.إي "الحروب السرية" التي شنها

، مثل ضرب الوحدة بين مصر وسوريا، أو ألهداف جيوطاقية، مثل تقوية الحكومات جيوبوليتيكية

ويقول كينيدي إن السبب المباشر هذه  .اليوم سوريا، الرجعية في دول الخليج العربي، يشنها مجددا  على

حكومة الرئيس بشار األسد تنفيذ الخريطة الجيوطاقية الجديدة، التي حاول  رفض المرة، كان

الضغوط الناعمة على دمشق، باإلعتماد على  إقناعها" بها. عندها أخذت واشنطن بممارسة" كيوناألمير

هذه الضغوط حربا  دموية شاملة  قادة النظامين "اإلخوانيين" الحاكمين في أنقرة والدوحة، قبل أن تنقلب

 .إلسقاط الجمهورية العربية السورية

 

تنوير المواطنين  تفضلت األهرام المصرية بنشر ملخص مترجم عنه،توخى كينيدي في مقاله، الذي 

أن العرب يكرهوننا ـ بحقائق السياسة  حكومتهم ـ التي تقول لهماألميركيين، الذين يتعرضون للتضليل من 

األميركية في الوطن العربي. كما أنه من خالل كشف بعض جرائم "وكالة اإلستخبارات المركزية" ضد 

العرب، أراد أن يعطي مواطنيه إجابة شافية على السؤال المشروع : "لماذا يرفض العرب التدخل 

  .".األميركي فى سوريا؟

 

غير أن مسألة "الحروب السرية" التي خططتها وأضرمتها "وكالة اإلستخبارات المركزية"، تقع في 

الحروب"، التي وقعت ضد " إطار تاريخي واستراتيجي أشمل، يتعدى غاية مقال روبرت كينيدي. فهذه

رتها" الحرب العرب أو غيرهم، كانت، ولم تزل، جزءا  من آليات منظومة الهيمنة األميركية، التي "أثم

العالمية الثانية، باعتبارها نظاما  دوليا  جديدا ، آنذاك، أوجب انتقال زعامة النظام الرأسمالي العالمي من 

 .أوروبا إلى الواليات المتحدة

 

http://www.eurasiareview.com/26082017-how-cia-spies-access-indias-biometric-aadhaar-database-oped/
http://www.eurasiareview.com/26082017-how-cia-spies-access-indias-biometric-aadhaar-database-oped/
https://arabic.cnn.com/world/2014/08/18/german-intelligence-recorded-clinton-kerry-calls
https://arabic.cnn.com/world/2014/08/18/german-intelligence-recorded-clinton-kerry-calls
https://arabic.cnn.com/world/2014/08/18/german-intelligence-recorded-clinton-kerry-calls
http://www.politico.com/magazine/story/2016/02/rfk-jr-why-arabs-dont-trust-america-213601
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تلك، الصحفي والمفكر العربي   "وظروف "انتقال الزعامة ،"َشَرَح أهداف ووقائع بعض هذه "الحروب

الكتب الشهيرة : "ملفات السويس"، "سنوات الغليان"، اإلنفجار".  في ثالثيةالمصري محمد حسنين هيكل 

كتابه "ردع كما أن المفكر األميركي نعوم تشومسكي تطرق إلى تكون منظومة الهيمنة األميركية، في 

لكنه لم يتوسع في تعريف مسألة "الحروب  ، Deterring Democracy / (1991"(الديموقراطية

 .السرية" ودورها في تحقيق الهيمنة، خصوصا  على األمم الُمْضَطَهدَة

 

إن التاريخ المعاصر للعالقات الدولية، وباألخص تاريخ العالقات العربية ـ األميركية، غني بالشواهد 

ا "وكالة اإلستخبارات المركزية"، بكونها واألدلة الكافية للحكم على طبيعة "الحروب السرية" التي تشنه

 عن القاعدة السرية ، Gallagher /رايان غاالغرنوعا  من حروب إرهاب الدولة المنظم. ويؤكد تقرير 

“RAINFALL”أوستراليا، أن هذا النوع من في شمال  ، القائمة في قلب المناطق النائية الجرداء

اإلرهاب السري األميركي، يستهدف كل الدول المستقلة التي تحصن وحدتها وسيادتها، وكذلك األمم 

 .المضطهدة التي تسعى للتحرر والوحدة، بعيدا  من هيمنة الواليات المتحدة

وهو موقع أميركي متخصص  ،the intercept / "غاالغر المنشور في "موقع اإلعتراضحمل تقرير 

لمركز األميركي الرئيسي عنوانا  الفتا  : "ا موقع الحقول أيضاً،في الصحافة اإلستقصائية، وأعاد نشره 

محطة أرضية هامة للتحكم  ، هي”RAINFALL“ للتجسس في قلب أوستراليا". ويقول أن قاعدة

باألقمار األميركية للتجسس ومراقبة االتصاالت عبر عدد من القارات. وقد أعد التقرير بالتعاون مع 

 .آب / أغسطس الماضي 20يوم األحد   هيئة االذاعة االسترالية"، التي بثته"

 

، من قلب أوستراليا، مع ”RAINFALL“ /تتكامل وظيفة هذه البنية التكنو ـ أمنية المعروفة باسم راينفل

/  Menwithبريطانيا، وهي قاعدة مينويثهيلاألميركية الثانية الموجودة في  وظيفة القاعدة التجسسية

Hill، ،أنه منذ عام الوثائق التي استند إليها التحقيقشمال شرق بريطانيا. وتضيف  في يوركشاير ،

يوفر لإلستخبارات األميركية تغطية  ،"، بات المدى الجغرافي التجسسي لقاعدة "مينويث هيل2005

 أوراسيا وافريقيا. مستمرة لمعظم قارتي
 

أراضي  بمجموعة أقمار جديدة، باتت قدراتها التجسسية واإلستخبارية، تشمل "مينويث هيل"وبعد رفد 

االتحاد السوفياتي السابق، والصين، وجنوب آسيا، وشرق آسيا، وـ ما يسمى ـ الشرق األوسط، وأوروبا 

األفراد  الشرقية، واألقاليم في المحيط األطلسي. وتتميز هذه األقمار بأنها مزودة بتقنية تجسس على

والدول. ألنها ترصد كل االتصاالت الالسلكية التي ترسلها وتتلقاها الهواتف المحمولة، وأجهزة اإلتصال 

األخرى، ووصالت اإلتصال باألقمار الصناعية من على األرض. كما تسجل االتصاالت العسكرية 

واختراق الحواسيب العسكرية والعلمية والسياسية واالقتصادية، بما في ذلك مراقبة اختبارات الصواريخ 

 لعدد من الدول، وتقديم الدعم لقوات الغزو األميركي.
 

بفعل هذه البنى التكنو ـ أمنية المتطورة التي أنشأتها على أراضي الدول "الحليفة"، ويديرها جنود وضباط 

دولة المنظم "وكالة اإلستخبارات المركزية" وبقية الجيوش اإلستخبارية واألمنية لديها، صار إرهاب ال

الذي تشنه الواليات المتحدة األميركية، يتعدى انتهاك سيادة الدول والقوات النظامية األجنبية، إلى 

السياسي ـ الحقوقي ادعاءات النخب السياسية  استهداف حقوق وأمن األفراد أيضا. ويكذ ِّب هذا المتغير

بأنها حريصة على  ـ وآخرها بمواجهة حكومة جمهورية مصر العربية ـوالثقافية الحاكمة في واشنطن 

 .حقوق الشعوب، أو أنها "تحمي" حقوق اإلنسان
 

لعالمية". فـ"الحروب ينعدم األمن السبراني والفيزيائي الفردي بسبب األطماع األميركية إلى "الهيمنة ا

السرية" التي تخوضها "وكالة اإلستخبارات المركزية"، عبر منشآت التجسس والرصد والمراقبة 

الفضائية واألرضية، قيدت حريات األفراد ووضعت كيانهم الفيزيائي، أي أجسادهم، في مرمى األسلحة 

في أوستراليا،  Melbourne / بورن، األستاذ في جامعة ملTanter / األميركية. لقد درس ريتشارد تانتر

عن الوظائف التجسسية  ،/ the intercept"موقع اإلعتراض "مع آخرين، الوثائق التي حصل عليها 

 .”RAINFALL“  التي تؤديها القاعدة السرية

https://zcomm.org/deterring-democracy/
https://zcomm.org/deterring-democracy/
https://zcomm.org/deterring-democracy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Gallagher
https://theintercept.com/2017/08/19/nsa-spy-hub-cia-pine-gap-australia/
http://www.alhoukoul.com/the-u-s-spy-hub-in-the-heart-of-australia/
http://www.alhoukoul.com/the-u-s-spy-hub-in-the-heart-of-australia/
http://www.abc.net.au/news/2017-08-20/leaked-documents-reveal-pine-gaps-crucial-role-in-us-drone-war/8815472
http://www.abc.net.au/news/2017-08-20/leaked-documents-reveal-pine-gaps-crucial-role-in-us-drone-war/8815472
http://www.abc.net.au/news/2017-08-20/leaked-documents-reveal-pine-gaps-crucial-role-in-us-drone-war/8815472
https://www.google.com./maps/@54.0078651,-1.6881899,1616m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com./maps/@54.0078651,-1.6881899,1616m/data=!3m1!1e3
http://www.abc.net.au/radionational/programs/backgroundbriefing/the-base-pine-gaps-role-in-us-warfighting/8813604
http://www.abc.net.au/radionational/programs/backgroundbriefing/the-base-pine-gaps-role-in-us-warfighting/8813604
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/8/22/واشنطن-تحجب-مساعدات-لمصر-بسبب-حقوق-الإنسان
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/8/22/واشنطن-تحجب-مساعدات-لمصر-بسبب-حقوق-الإنسان
https://theintercept.com/2017/08/19/nsa-spy-hub-cia-pine-gap-australia/
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مدى عملها، أن تعين الموقع الجغرافي للهواتف الخلوية،  القاعدة، تستطيع ضمن : إن هذه ويقول تانتر

التي يجريها األفراد الذين يحملونها، وهي تعطي  بحسب أرقام الهواتف، كما تكشف محتوى اإلتصاالت

الجيش األميركي إحداثيات الموقع الجغرافي لهؤالء األفراد في الزمن الحقيقي، بما يسمح لقواته 

 .باستهدافهم أي قتلهم

 

، أي في عهد الرئيس األميركي 2013استعان غاالغر بمصادر صحفية أوسترالية منشورة منذ عام 

وقد أفادت بأن  ,”RAINFALL“ اطي" باراك أوباما، بشأن دور القاعدة السريةالسابق "الديموقر

الغارات الجوية التي تنفذها القوات واإلستخبارات األميركية بالطائرات من دون طيار، بذريعة مكافحة 

اإلرهاب، قد أزهقت ارواح آالف المدنيين في باكستان وأفغانستان واليمن والصومال خالل السنوات 

 .شر الماضيةالع
 

الذين  المدنيين في سوريا والعراق، ضحايا "الحروب السرية" األميركية، آالف يجب أن نضم إلى قائمة

كية، منذ إعالن أوباما المذكور عن إنشاء "التحالف الدولي لمحاربة الدولة قتلتهم غارات الطائرات األمير

اإلسالمية/ داعش" في هذين البلدين العربيين، وحتى اليوم. ولكن في قائمة المجرمين ال بد أن 

: بريطانيا، بجانب إسم الواليات المتحدة األميركية، أسماء بقية دول "تحالف العيون الخمسة"، وهي ندرج

 ة.دا، أستراليا، نيوزيلندا، التي تأوي وتحمي منصات وأدوات "الحروب السرية" األميركيكن
 

يتوقع غاالغر أن يتضاعف عدد هؤالء الضحايا األبرياء مع إدارة الرئيس األميركي )الجديد( دونالد  

ال صائب، لكنه  ترامب، الذي يحبذ تكثيف ]ارتكاب جرائم[ قتل المدنيين عن بعد. وهذا التوقع،

فالواليات المتحدة األميركية بحسب تقييم أوردته  .على شخص ترامب أو أي رئيس سواه وحسب يتوقف

ت كما بعد أن دخل ،"العالمي تمثل "خطراً على السلمصحيفة "فايننشيال تايمز" قبل أسبوعين، أصبحت 

الزعامة  "مرحلة خسران، وباتت في في طور اإلنحطاط/  Wallersteinفاليرشتاينيقول إيمانويل 

اإلمبريالية إلى الهيمنة  في هذه المرحلة حيث تعجز واشنطن عن إشباع أطماعها". اإلقليمية والدولية

الكثير  اإلرهاب المنظم، وإهراق دماء العالمية، ستكون "وكالة اإلستخبارات المركزية" جاهزة لنشر

وما نشهده في سوريا واليمن وليبيا والعراق سوف يتسع  ."المدنيين األبرياء بنيران "الحروب السرية من

  .ليشمل بلدانا  أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذاته وفي أسرته من جرائم هذه الصدقية، أن الكاتب هو مثقف أميركي، عانى  وما يمنح المقال  (1)

القتل، ألن كال  من والده السيناتور روبرت كينيدي، وعمه الرئيس جون كينيدي أرديا بالرصاص في 

شنتها "وكالة اإلستخبارات  السرية التي الحروب مؤامرات اغتيال مدٍو. يتحدث كينيدي بالتفصيل عن هذه

حرب مع "إسرائيل".  كانتا في حال ا ومصر اللتيندولتي سوري المركزية" ضد األمة العربية، ال سيما

اإلنقالبات العسكرية، كما وقفت وراء الجرائم اإلرهابية التي كانت تنفذ عبر  "وكيف حركت "الوكالة

منظمات "اإلخوان" والجماعات التكفيرية. ألن ساسة واشنطن، كما يقول كينيدي، مع كل لغوهم عن قيم 

لى العرب المبدأ الكولونيالي التقليدي الذي كان حرمهم بعد الحرب فرضوا ع الحرية للشعوب، فإنهم

العالمية األولى، من ممارسة حق تقرير المصير وإقامة الدولة ـ األمة. أبدى كينيدي في المقال اهتماما  

، في سوريا "أحفاد" أولئك المجرمين، 2011مركزا  على جرائم اإلرهاب والقتل التي ينفذها، منذ عام 

 ."عارات طائفية مذهبية، بدعم، طبعا ، من "وكالة اإلستخبارات المركزيةتحت ش
 

 للدراسات والنشرالحقول مركز 

 "شبكة حماية ضحايا الحرب"أعد التقرير 

  2017الجمعة، أول أيلول/ سبتمبر 
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