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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية ،مستقلة ،غري حكومية وغري رحبية ،ال تتبىن أي أيديولوجيا.
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات
الدولية ،أتسست يف حزيران /يونيو 2011م ،ويضم فريقها  27عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار ،وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة ،تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية
من قبل مجيع األطراف ،هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم،
تُصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية ،ومثانية تقارير إحصائية شهرية ،وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية
العاملية ،كما تُصدر تقريراً سنوايً شامالً جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية ،إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية ،تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي .كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية
حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية
اإلقليمية والدولية.
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أوالً :المقدمة:
أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مثانيــة تقاريــر ســابقة تســجل فيهــا وقــوع ضحــااي مدنيــن علــى يــد ق ـوات التحالــف
الــدويل منــذ انطــاق محالتــه يــوم الثــااثء  /23أيلــول ،2014 /تركــز هــذه التقاريــر علــى اســتهداف املدنيــن واملبــاين الــي ال
تعتــر أهداف ـاً عســكرية ،حيــث أننــا النســتطيع أن نوثــق الضحــااي املقاتلــن مــن تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة
اإلســامية) ،وذلــك لعــدة أســباب لعــل مــن أبرزهــا أن التنظيــم نفســه ال يعلــن عــن حصيلــة الضحــااي والينشــر عنهــم أيــة أخبــار،
وال ميكــن ملنظمــة أن تدعــي أن هلــا أعضــاء داخــل تنظيــم داعــش ،أو أهنــا تتعــاون مــع عناصــر داخــل التنظيــم يف مجيــع املناطــق الــي
يســيطر عليهــا يقومــون بتسـريب األخبــار واإلحصائيــات إليهــا ،وابلتــايل فنحــن نعتقــد أن اإلحصائيــات الــي تصــدر يف هــذا اجملــال
غــر صحيحــة وميكــن ألي جهــة إعالميــة ادعــاء أي حصيلــة بســهولة ،خبــاف عمليــات التوثيــق الــي تتبــع معايــر واضحــة ،تشــمل
علــى األقــل التزويــد بقوائــم أمســاء الضحــااي وصورهــم وتفاصيــل وحـوادث مقتلهــم ،وحنــن نقــول أنــه مــن املمكــن يف بعــض احلـوادث
يف حــاالت خاصــة جــداً التعــرف علــى أعــداد حمــدودة مــن القتلــى املقاتلــن.
ال يشــمل هــذا التوصيــف املســلحني مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة كــون معظمهــم مــن أبنــاء اجملتمــع الســوري ،وميكــن الوصــول
واحلصــول علــى معلومــات عنهــم ،والتأكــد فعليـاً مــن تفاصيــل حـوادث مقتلهــم.
يف هذا التقرير نوثق وللمرة الثالثة استهداف قوات التحالف ملقر اتبع للمعارضة املسلحة.
املرة األوىل كانت استهداف مقر حلركة أحرار الشام ،حيث أشران إىل ذلك يف تقرير أصدرانه سابقاً ،بعنوان:
هجمات جديدة لقوات التحالف توقع ضحااي مدنيني وتستهدف حركة أحرار الشام للمرة األوىل
املرة الثانية ،استهداف آخر حلركة أحرار الشام يف تقرير نشرانه سابقاً بعنوان:
حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى يــد ق ـوات التحالــف الــدويل  ،ويف هــذه احلادثــة نســجل اســتهداف مقــر جليــش الســنة التابــع
جليــش الفتــح.
هــذا هــو التقريــر التاســع الــذي نصــدره ،وقــد بلغــت حصيلــة الضحــااي الذيــن قتلـوا مــن قبــل قـوات التحالــف 246شــخصاً يتوزعــون
إىل:
 املدنيون ،243 :بينهم 74طفالً ،و 38سيدة. املسلحون( :من املعارضة املسلحة وليس من تنظيم داعش)3 :يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«ال حتتــوي القريــة الــي مت اســتهدافها علــى أيــة مقـرات لتنظيــم داعــش وال ختضــع لســيطرته أيضـاً ،وهــي بعيــدة جــداً
عــن احلــدود الــي يقاتــل فيهــا تنظيــم داعــش فصائــل املعارضــة املســلحة يف ريــف حلــب الشــمايل الشــرقي ،مــا هــي
الرســالة السياســية الــي يرغــب التحالــف الــدويل بتوجيههــا عــر اســتهداف مقـرات يعلمــون متامـاً أهنــا ال تتبــع لتنظيــم
داعــش ،لقــد ســجلنا ابالســم واملــكان والزمــان قيــام تنظيــم داعــش بقتــل  3473عنصـراً مــن املعارضــة املســلحة منــذ
نشــأة التنظيــم حــى اآلن».
يف هــذه احلادثــة متكنــا مــن الوصــول إىل والــد الضحــااي واحلديــث معــه ،بعــد أن دمــر القصــف منزلــه وقتــل أطفالــه الســتة ،مخــس
فتيــات قتلــن دفعــة واحــدة إضافــة إىل جنــن يف بطــن أمــه ،كمــا حتدثنــا مــع شــهود عيــان ونشــطاء حمليــن مــن بلــدة أطمــة ،وحيتــوي
التقريــر علــى أمســاء وصــور الضحــااي ،وقــد حللنــا العديــد مــن الصــور والفيديوهــات ،الــي جــاءت متطابقــة إىل حــد بعيــد مــع
رواايت الشــهود.
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ثانياً :تفاصيل الحادثة:
الثــااثء  /11آب 2015 /قصــف الط ـران احلــريب التابــع لق ـوات
التحالــف الــدويل مق ـراً عســكرايً اتبع ـاً «جليــش الســنة» أحــد فصائــل
املعارضــة املســلحة ،الــذي انضــم لغرفــة عمليــات مــا يســمى جيــش الفتــح
(جتمــع لبعــض فصائــل املعارضــة املســلحة ،ابإلضافــة لتنظيــم جبهــة
النصــرة) ،ذلــك يف قريــة أطمــة الواقعــة يف ريــف إدلــب الشــمايل ،يقــع املقــر
ضمــن أرض زراعيــة يف اجلنــوب الغــريب لقريــة أطمــة ،وهــو عبــارة عــن مبــى
مؤلــف مــن طابــق أرضــي وقبــو ميتــد علــى مســاحة تتجــاوز  400مــر،
ويســتخدم كمصنــع لتجهيــز قذائــف اهلــاون.

رابــط يظهــر موقــع املنزلــن واملقــر يف قريــة أطمــة بريــف إدلــب
علــى موقــع خرائــط غوغــل.

جبوار هذا املقر وعلى بعد بضعة أمتار منه يقع منزالن للسيد معاوية عموري تقدر مساحة كل منهما بـ  80مرت.
صورة ملتقطة من موقع خرائط غوغل ،حددان عليها موقع مقر جيش السنة ومنزيل معاوية العموري

حصــل القصــف قرابــة الســاعة  8:30مســاء ،بســتة صواريــخ متتاليــة أحدثــت دمــاراً كامـاً يف املبــاين وســويت ابألرض ،وأدت
إىل مقتــل  9مدنيــن ،بينهــم  7أطفــال وســيدة (بنــات معاويــة عمــوري اخلمــس وجنــن يف بطــن زوجتــه ،وعائلــة انزحــة مــن أرحيــا
تتكــون مــن أم وابنتهــا وابنهــا (إضافــة إىل إصابــة  4أشــخاص (طفــان ،وســيداتن).
مــن خــال حتليــل صــور الضحــااي والدمــار الــي وردت إلينــا عــر نشــطاء حمليــن مــن ســكان املنطقــة ،تبــن لنــا عــدم وجــود حرائــق
أو انفجــارات متتابعــة انجتــة عــن وجــود مـوادة متفجــرة داخــل املقــر ،وهــذا يشــر يف الغالــب إىل خلــو املــكان مــن مـواد ذات طبيعــة
انفجاريــة ،وأن املقــر يقتصــر يف عملــه علــى تصنيــع العبـوات املعدنيــة للقذائــف.
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متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن احلديــث مــع الســيد معاويــة العمــوري صاحــب املنزلــن اللذيــن تعرضــا للقصــف
ووالــد األطفــال الضحــااي:
“خرجــت مــن منــزيل أقصــد الســوق ألشــري بعــض احلاجيــات ألطفــايل ،ابتعــدت مســافة  100مــر عــن املنــزل مث
مسعــت صــوت  6انفجــارات متتاليــة كانــت قويــة جــداً علــى الرغــم مــن أنــي مل أمســع صــوت الطائــرة الــي حتلــق قبــل
القصــف ،لكــي مسعتهــا بعــد توقــف صــوت االنفجــارات ،عــدت إىل منــزيل فوجدتــه ركام ـاً ووجــدت جثــث أطفــايل
اخلمســة حتــت األنقــاض كمــا أصيــب ابــي علــي ( مــن مواليــد  ،)2010وابنــي انرميــان (مــن مواليــد  ،)2013وزوجــي
جبـراح ابلغــة يف ذلــك القصــف ،توفيــت طفلــي انرميــان متأثــرة جبراحهــا بعــد حنــو أســبوعني يف أحــد املشــايف الرتكيــة ،وقــد
تســبب القصــف أيضـاً مبقتــل جارتنــا أم توفيــق وولديهــا وهــي تســكن يف املنــزل اآلخــر الــذي أملكــه ،وطــال القصــف
وحولــه إىل ركام.
أيضـاً مقـراً جليــش الســنة القريــب مــن منــزيل ّ
مل يبـ َـق يل مــن أطفــايل الســبعة علــى قيــد احليــاة ســوى ولــدي علــي ،أمحــد هللا علــى جناتــه مــن املــوت ،بعــد أن أجــري
لــه مؤخ ـراً عمليــة يف ال ـرأس”.
اســتمرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتحقيقاهتــا وابلتواصــل مــع عــم الضحــااي األطفــال طلحــة العمــوري يف  /16أيلــول/
 2015تبــن لنــا أن الطفلــة انرميــان مازالــت علــى قيــد احليــاة لكنهــا كانــت مفقــودة عنــد إدالء األب بشــهادته ،وهــي اآلن
تعــاين إصــاابت بليغــة ،كمــا أفــادان أن زوجــة معاويــة العمــوري كانــت حامـاً يف شــهرها الثامــن ،وقــد فقــدت جنينهــا جـراء ذلــك
القصــف”.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل الناشط احمللي أمحد زرزور ،الذي يقطن ابلقرب من منزل العموري:
«يبعــد منــزيل مســافة  50مـراً عــن منــزل آل العمــوري ،قرابــة الســاعة  8:30مسعــت صــوت انفجــارت متتاليــة كانــت
قويــة جــداً وشــعرت أن األرض هتتــز مــن قــوة االنفجــار.
علمــت أن القصــف اســتهدف منــزل العمــوري اجملــاور ملقــر اتبــع جليــش الســنة ،ذهبــت إىل املــكان فوجــدت دمــاراً كبـراً
جــداً ،املن ـزالن واملقــر أصبح ـوا ركام ـاً ،وصلــت بعــد ذلــك فــرق الدفــاع املــدين واإلســعاف النتشــال الضحــااي املدنيــن
مــن حتــت األنقــاض ،مت انتشــال جثامــن مخســة أطفــال وهــن بنــات معاويــة العمــوري ،إضافــة إىل انتشــال  3جثــث
لعائلــة انزحــة مــن أرحيــا.
املقــر الــذي تعــرض للقصــف هــو مقــر يســتخدمه جيــش الســنة لتصنيــع العب ـوات والقذائــف إال أنــه عنــد حــدوث
االنفجــارات مل حيــدث بعدهــا انفجــارات متقطعــة تــدل علــى انفجــار م ـواد متفجــرة ،ومل حتــدث حرائــق ،قــوة التدمــر
كانــت شــديدة ،واهلــدف دقيــق ،ومل يســبق لطـران القـوات احلكوميــة أن قصــف قريتنــا كوهنــا منطقــة حدوديــة وال تبعــد
ســوى  1كــم عــن احلــدود الرتكيــة».
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رابعاً :األدلة والمرفقات:
ألف :أمساء الضحااي حبسب توثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
الطفلة فاطمة العموري ،مواليد 2006
الطفلة حياة العموري ،مواليد 2007
الطفلة آمنة العموري ،مواليد 2009
الطفلة آسيا العموري ،مواليد 2010
الطفلة مروة العموري ،مواليد 2011
الطفلة انرميان العموري ،مواليد 2013
جنني زوجة معاوية العموري وقد كانت يف الشهر الثامن من احلمل
السيدة لطيفة حسني مواليد  – 1965من مدينة أرحيا
فاطمة ايسني – ابنة لطيفة حسني – مواليد 1998
يوســف ايســن – ابــن لطيفــة حســن – مواليــد  ،1993أحــد مســلحي جيــش الفتــح ،كان يف زايرة ألهلــه مــن أجــل عالجــه
وذلــك بعــد إصابتــه يف ســهل الغــاب.
ابء :صور وفيديوهات للضحااي والدمار:
صورة تظهر أوالد معاوية العموري ،زودان هبا والد الضحااي.

“زودان هبا والد الضحااي”

صــورة تظهــر منــزيل معاويــة العمــوري ،وعلــى ميينهمــا
يظهــر مقــر جيــش الســنة قبــل تعرضهــم للقصــف
مــن قبــل قــوات التحالــف الــدويل يف أطمــة بريــف
إدلــب ،زودان هبــا والــد الضحــااي معاويــة العمــوري.
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جمموعــة صــور خاصــة ،تظهــر آاثر الدمــار يف منــزيل معاويــة العمــوري الــي مت اســتهدافهما مــن قبــل قـوات التحالــف الــدويل يف أطمــة بريــف
إدلــب ،مت التقــاط هــذه الصــور مــن قبــل الناشــط احمللــي أمحــد زرور يف  /6أيلــول ،2015 /وذلــك بعــد أن قامــت الرتيكســات بعمليــات
مجــع الــركام للبــدء مبرحلــة إزالتــه فيمــا بعــد.
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بعض املصابني من عائلة معاوية العموري

جمموعة صور تظهر آاثر الدمار يف منزيل معاوية العموري ومقر جيش السنة.
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صور جلثامني بنات معاوية عموري

مقطــع مصــور يظهــر آاثر الدمــار الكبــر نتيجــة قصــف قـوات التحالــف الــدويل مقـرات جيــش الفتــح يف بلــدة أطمــة احلدوديــة،
ولقــاء مــع قائــد جيــش الســنة يشــرح التفاصيــل.
مقطع مصور يظهر فيه ُّ
جد األطفال الضحااي وهو يتحدث عن تقاصيل ما حدث  /11آب2015 /
جولة يف موقع قصف التحالف الدويل مقراً جليش السنة يف بلدة أطمة احلدودية  /12آب2015 /
مقطع يظهر آاثر الدمار ،وأحد األطباء يف املشفى يتحدث عن عدد الضحااي واملصابني الذين وصلوا للمشفى.
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رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
•جيــب علــى قـوات التحالــف الــدويل احـرام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل العــريف ،وابلتــايل فــإن دول التحالــف
تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات الــي تقــع منــذ بــدء اهلجمــات ،والــي مت رصــد بعضهــا عــر هــذا التقريــر ،وجيــب أن تتحمــل
التبعــات املرتتبــة عــن هــذه االنتهــاكات كافــة ،وحتــاول أبقصــى مــا ميكــن جتنــب تكرارهــا.
•إن عمليــات القصــف العشـوائي الغــر متناســب تعتــر خرقـاً واضحـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وإن جرائــم القتــل العشـوائي
ترقــى إىل جرائــم حــرب.
•يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرف بشــكل صريــح وواضــح أن بعــض عمليــات القصــف خلفــت قتلــى مدنيــن أبـرايء،
وال يفيد إنكار تلك احلكومات ألن التقارير احلقوقية املوثقة وشــهادات األهايل تكشــف ذلك بشــكل واضح ،وأن حتاول
بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة ،واإلسـراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن.
•إن اســتهداف تنظيــم داعــش يف مــكان ،وتركــه يتمــدد يف أماكــن أخــرى يرســل رســائل ســلبية للمجتمــع الســوري عــن عــدم
وجــود حــى اسـراتيجية عســكرية واضحــة يف اســتهداف التنظيــم املتشــدد.
•ال بــد مــن محايــة املدنيــن مــن توحــش النظــام الســوري وامليليشــيات املتطرفــة املتحالفــة معــه ،وفــرض حظــر جــوي علــى
الطائ ـرات الــي تلقــي عش ـرات القنابــل الربميليــة يومي ـاً ،وذلــك ابلت ـوازي مــع محايــة املدنيــن يف ســوراي مــن توحــش تنظيــم
داعــش.

شكر وعزاء

خالص العزاء لذوي الضحااي ،وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.
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