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األحد 17 أاير 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: طائرات التحالف الدويل 
غالباً هي املسؤولة عن عملية 

القصف.

اثنياً: تفاصيل إضافية حول 
طبيعة احلادثة.

اثلثاً: رواايت انجني من اجملزرة.

رابعاً: امللحقات واملرفقات.

خامساً: االستنتاجات 
والتوصيات.

شكر وعزاء.

أدلة اضافية تثبت تورط قوات التحالف الدويل يف جمزرة قرية بري حملي

   أواًل: طائرات التحالف الدويل غالباً هي املسؤولة عن عملية القصف:
تتميز ضرابت طائرات التحالف أبهنا مركزة ودقيقة، يف حادثة بري حملي، قصف طريان 
التحالف 6 منازل بشكل مباشر مبا اليقل عن 9 صواريخ، بعض هذه املنازل قصفت 
واملصابني،  الضحااي  وإجالء  إلسعاف  األهايل  جتمع  أن  بعد  وذلك  مرة،  من  أكثر 
املستهدف  املنزل  دمر  فقد  التحالف  قوات  لسالح  التدمريية  القوة  أثر  إىل  ابإلضافة 
بشكل شبه كامل، وتضررت املنازل اجملاورة بشكل جزئي، وقسم منها مهدد ابلسقوط.
إضافة إىل ذلك فقد علمنا من عدد من أبناء املنطقة أن الطريان احلكومي توقف عن 
مهامجة هذه املناطق منذ مدة بعيدة، حيث أن هذه املناطق ختضع الشتباكات متبادلة 
بني قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، وتنظيم داعش، وذلك بعد انتقال املعارك 

إىل ريف مدينة عني العرب »كوابين« بعد أن طرد تنظيم داعش منها.
مل يشاهد األهايل الطريان، لكنهم مسعوا صوته، وأخربوان عن فواصل زمنية بني الغارات 
ترتاوح ما بني -10 20 دقيقة، ووصفوا لنا صوته ابملزعج ويبدو أن ذلك لسرعة الطائرة 

وحتليقها املنخفض نسبياً.
يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»مل جند أي مربر لألهايل الهتام قوات التحالف إذا كانت القوات احلكومية هي 
الطائرات احلكومية  اليت ترتكبها  العديد من اجملازر  من قامت ابجملزرة، فهناك 
يومياً عرب القصف الصاروخي حتديداً، ومل يتهم هبا أحد قوات التحالف الدويل، 
فهي ال  الدويل هبم،  التحالف  اهتم  بقتلهم مث  قام  داعش  تنظيم  أن  رواية  أما 
ختتلف عن رواية احلكومة أن املعارضة تقتل أبناءها بغرض استجالب التدخل 

اخلارجي«.

  اثنياً: تفاصيل إضافية حول طبيعة احلادثة:
تتمركز قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي على تلة تشرف على القرية وتبعد عنها 
1 كم تقريباً مشااًل، وهي تتحصن حتديداً مبنزل شخص يدعى »نبو العيسى«، وهو 
معتقل سابق لدى تنظيم داعش، أبناؤه يقاتلون ضمن قوات حزب االحتاد الدميقراطي 
الكردي، كما ورد يف التقرير السابق فإن القوات املتمركزة على التلة قد أطلقت رصاصاً 
لياًل، أخربان  القرية  القرية بعد دخول سيارتني إىل حميط  وقنابل مضيئة ابجتاه  خطاطاً 
بعض األهايل أهنما سيارات شحن صغرياتن من نوع هيونداي، وهي تكون خمصصة عادة 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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لنقل مادة املازوت، لكن آخرون أكدوا إن إحدى السيارات كانت تعود ألحد أبناء القرية وكانت تُِقلُّ طفاًل مريضاً، وأثناء 
عودهتا من بلدة صرين رافقتها سيارة أخرى البن عم املريض، وإن السيارتني تعرضتا إلطالق انر من قبل قوات حزب االحتاد 
الدميقراطي الكردي، وذلك قبل دخوهلما القرية قرب قرية بوزو اليت تبعد 1 كم عن قرية بري حملي؛ ما تسبب يف توقف السيارتني 

يف ذلك املكان، مل تستطع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ترجيح أي من الروايتني.

رابط يظهر إحداثيات موقع التلة اليت تشرف على القرية واليت تتمركز عليها قوات احلزب الدميقراطي الكردي.

وحبسب رواايت األهايل فإنه وقبل اتريخ القصف بقرابة 20 يوماً دخلت قوات اتبعة لتنظيم داعش القرية، بقيت هناك ساعات 
عدة مث غادرهتا، وبعد ذلك بيومني قامت قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي بعملية متشيط للقرية، وأخربت األهايل أن 

القرية آمنة ملن يرغب يف البقاء فيها.

القرية اليت استهدفت صغرية جداً، وعدد سكاهنا حمدود، لذلك فإن معظم األهايل يعرفون بعضهم البعض، وبينهم صالت قرابة 
أيضاً، وهي تقع يف منطقة منخفضة، وقد دمر قصف قوات التحالف 6 منازل، وتضرر بشكل خطري 3 منازل، والعديد من 
املنازل تضررت بشكل جزئي، وكان أول املنازل املدمرة، منزل السيد علي حممد علي، الواقع يف مشال غرب القرية، وقد قتل 
مجيع من فيه. جلأ األهايل إىل منزل السيد عيد مصطفى الشواخ الواقع يف مشال القرية، والذي يعترب بعيداً عن مركز القرية، لكن 
مت استهدافه، وقتل معظم من فيه، جلأ قسم آخر من األهايل إىل منزل  حممود حسني الصلييب الواقع على مسافة 500 مرتاً 
تقريبًاغرب القرية، لكنه تعرض للقصف أيضاً، كما طال القصف منزل مجعة وعلي الشواخ الصلييب، وجالل الصلييب، ومن 
بني هذه املنازل ما تعرض للقصف مرتني، يظهر لنا أن طائرات التحالف كانت تقصف التجمعات السكانية اليت تتمركز معاً.

بعد وقوع اجملزرة مل تسمح قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ألهايل القرى اجملاورة أو ألقرابء الضحااي بدخول القرية، وقد 
أخربان بعضهم أهنم حاولوا مرات عدة دخول القرية هبدف أخذ احتياجاهتم وانتشال بقااي اجلثث، لكن متركز قناصني اتبعني 

حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي واستهدافهم لكل من حياول االقرتاب من القرية، أحبط جيمع تلك احملاوالت.

يُقدر األهايل وجود 7 جثث، بينهم طفالن داخل مسجد القرية، وهناك عدد من اجلثث مازالت حتت األنقاض، مل تتوفر 
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https://www.google.com.eg/maps/place/36°34'09.6%22N+38°24'52.1%22E/@36.5627014,38.4104154,14z/data=!3m1!1e3?hl=en
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آليات لسحبهم، وقد ترك األهايل القرية مسرعني خوفاً من تكرار اهلجمات مرة أخرى.

هلا  اجملاورة  املنازل  املباشر ابألرض وتصدعت  للقصف  تعرضت  اليت  املنازل  »لقد سويت  القرية:  أبناء  أحد  أخربان 
وتعرضت لتهدم جزئي من شدة وقوة الضرابت الصاروخية، على سبيل املثال منزل عيد الصلييب يقع يف مشال شرق 
القرية كان يتكون من 6 غرف كبرية متجاورة مبساحة تقدر بـ 200 مرتاً، هتدم ابلكامل على من كان فيه بعد تعرضه 

للصاروخ األول«.

  اثلثاً: رواايت انجني من اجملزرة:

استطاعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان التواصل مع أحد الناجني من اجملزرة، السيد »أبو حممد«، الذي أفاد بروايته حول 
احلادثة:

»يقع منزيل يف جنوب القرية، وبينما كنت انئماً استيقظت فزعاً على صوت انفجار ضخم هز القرية، كانت الساعة 
11 تقريباً، علمت حينها أن الطريان احلريب قصف منزل علي احملمد علي، الذي يقع يف مشال غرب القرية، استمر 
بعدها القصف ألكثر من ساعة وطال العديد من منازل القرية منها منزل عيد الصلييب، وحسني حممد علي، وحسني 
الصلييب، لقد خرج األهايل من منازهلم وهم يف حالة هلع وخوف شديدين، وحاولوا االلتجاء إىل منازل أقارهبم، لكن 
بعض تلك املنازل قصفت وقتل من كان فيها، كان القصف يطال التجمعات البشرية يف القرية، قصف منزالن مرتني، 
وذلك يف كل مرة كان يتجمع فيها الناس إلنقاذ املصابني، وهذا ما تسبب بوقوع هذا العدد الكبري من الضحااي، بعض 
املنازل قصفت بصاروخني على األقل، وبعضها قصف بثالثة صواريخ، هدمت تلك املنازل بشكل كامل على رؤوس 
من كانوا فيها، وتسبب القصف مبقتل قرابة 70 مدنياً، كان غالبيتهم من األطفال والنساء، مل ينُج من القصف سوى 

35 مصاابً، معظمهم مت نقلهم إىل مشايف منبج وصرين.
مل نَر الطائرات ألن القصف كان لياًل، لكننا مسعنا صواتً مزعجاً وقوايً للطائرة يف كل غارة، وكان الصوت خيتفي بعد 

القصف، مث يظهر من جديد عند تنفيذ الغارة التالية.
القرية، مسحت فقط بدخول جرار زراعي كان فيه  مل تسمح قوات احلزب إبدخال السيارات لنقل الضحااي خارج 
شخصان فقط، وكان ينقل املصابني والضحااي تباعاً إىل القرى اجملاورة، لكننا كنا نستطيع أحياانً نقل بعض الضحااي 

على الدراجات النارية خارج القرية.
منذ خروجنا من القرية بعد اجملزرة حىت اآلن، مل تسمح لنا قوات احلزب ابالقرتاب منها، فهي تستهدف كل من يقرتب 
ابلرصاص والقناصات، لقد خرجنا منها خائفني ومل نستطع أن أنخذ حاجياتنا منها حينها، تشردان يف القرى اجملاورة 

وفقدان األحبة واملنزل«.

متكنا أيضاً من التواصل مع انٍج آخر، وهو السيد »أبو حممود« حيث أفادان بشهادته حول احلادثة:
»بعد صالة العشاء بقليل أي حنو 8 مساًء، مت إطالق انر بطلقات مضيئة ابجتاه القرية، بعدها بوقت قصري حلق 
الطريان احلريب يف مساء القرية وقصف أول منزل، وهو منزل علي احملمد علي الذي قتل هو وعائلته ابلكامل، توجه 
األهايل إلنقاذ وانتشال ضحااي القصف فاستهدفهم الطريان بعد جتمعهم، وقصف منازل أخرى، يف أثناء ذلك توجهت 
عائالت عدة إىل منزل عيد الصلييب مشال القرية هرابً من القصف، لكن الطريان احلريب قصف املنزل وقتل كل من كان 

فيه ابستثناء شخصني استطعنا انتشاهلم أحياء. 
معظم سكان القرية من األطفال والنساء وكبار السن؛ ألن معظم شباب القرية تركوها حبثاً عن عمل خارج البالد 
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أو هرابً من التجنيد خصوصاً يف ظل اشتعال املنطقة واالشتباكات احمليطة بنا بني قوات احلزب الدميقراطي وتنظيم 
داعش«.

أمحد من أبناء القرية أخربان أيضاً:
الشاهد أمحد أحد أبناء القرية، أفادان بشهادته حول احلادثة:

»حنو الساعة 7 مساًء من يوم اخلميس، ذهب شخص من قرية بري حملي برفقة طفله املريض إىل بلدة صرين لتلقي 
العالج، وعندما عاد كان برفقته سيارة أخرى البن عمه - كانت قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي تتمركز مشال 
القرية على تلة تبعد 1 كم، يف بيت نبو عيسى. عندما وصلت السياراتن إىل مشارف القرية أطلق احلزب رصاصاً 
عليهما، فتوقفتا قرب قرية بووز اليت تبعد عن قريتنا 1 كم تقريباً، ومن مث أطلق احلزب طلقات خطاطة فوق القرية دون 

أن نعرف السبب، علماً أنه مل يكن هناك أية مشكالت أو خالف مباشر مع قوات احلزب.
يف منتصف الليل حنو الساعة 12 لياًل قصفت طائرات التحالف بعض منازل القرية، منها منزل  عيد مصطفى شواخ 
وجالل الصلييب، وعلي احملمد علي، ومنزل ابن عمه حسني حممد علي وغريهم أيضاً، قتل يف اجملزرة أكثر من 64 
اليت  املنازل  املنازل على رؤسهم،  بعد أن هتدمت  أُبيدت ابلكامل  30 آخرين، عائالت  مدنياً، وأصيب أكثر من 

قصفت سويت ابألرض من قوة القصف، أما املنازل اجملاورة فتهدمت بشكل جزئي أو تشققت جدراهنا«.

   رابعاً: امللحقات واملرفقات:
أدلة ومرفقات:

ألف: مقاطع مصورة لشهادات بعض الناجني من أبناء القرية، صورت من قبل انشطني بعد حدوث اجملزرة أبايم عدة: 
شاهد أول على اجملزرة اليت ارتكبها طريان التحالف الدويل يف قرية بري حملي بريف حلب الشرقي.

شاهد اثٍن على اجملزرة اليت ارتكبها طريان التحالف الدويل يف قرية بري حملي بريف حلب الشرقي.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=rDQrWD_XHlw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KcO0U8bpKdQ&feature=youtu.be


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

شهادة طفلة انجية من اجملزرة بعد أن فقدت 3 من أخواهتا - إحداهم معاقة- يف قصف طريان التحالف الدويل على قرية 
بري حملي بريف حلب الشرقي.

ابء: فيديو يصور بعض ضحااي جمزرة بري حملي يف مشفى صرين بريف حلب نتيجة قصف طريان التحالف الدويل للقرية. 
فيديو يصور حفر قبور لدفن ضحااي اجملزرة اليت ارتكبها طريان التحالف الدويل يف قرية بري حملي بريف حلب الشرقي.

جيم: تقرير سابق عن توثيق حادثة قصف قرية بري حملي يف ريف حلب ومقتل 64 مدنياً 

  

  خامساً: االستنتاجات والتوصيات:

التحالف 	  العريف، وابلتايل فإن دول  الدويل  الدويل والقانون  القانون اإلنساين  الدويل احرتام  التحالف  جيب على قوات 
التقرير، وجيب أن تتحمل  اليت تقع منذ بدء اهلجمات، واليت مت رصد بعضها عرب هذا  تتحمل مسؤولية االنتهاكات 

التبعات املرتتبة على هذه االنتهاكات كافة، وحتاول أبقصى ما ميكن جتنب تكرارها.
للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي 	  إن عمليات القصف العشوائي الغري متناسب تعترب خرقاً واضحاً 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=qfLqmVYH25Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dj6-iO3YVBo&feature=youtu.be
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/06/4105/
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/06/4105/
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https://www.google.com.eg/maps/place/36°33'39.1%22N+38°24'43.4%22E/@36.5609932,38.4127171,532m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0!6m1!1e1?hl=en
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ترقى إىل جرائم حرب.
يتوجب على دول التحالف أن تعرتف بشكل صريح وواضح أبن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيني أبرايء، 	 

وال يفيد إنكار تلك احلكومات؛ ألن التقارير احلقوقية املوثقة وشهادات األهايل تكشف ذلك بشكل واضح، وأن حتاول 
بداًل من اإلنكار املسارعة يف فتح حتقيقات جدية، واإلسراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين، وأن ال تكون على 

غرار األنظمة الشمولية الدكتاتورية.
لقد تسببت غارات التحالف على اآلابر واملصايف النفطية ابشتعال أسعار احملروقات بشكل كبري، ما ولد أزمة اقتصادية 	 

خانقة، وال بد من إجياد السبل البديلة إلغاثة األهايل يف تلك املناطق وختفيف التبعات االقتصادية عنهم، ونعتقد أن خيار 
إنشاء منطقة آمنة، وتشييد عدد من املخيمات داخلها، سوف خيفف الكثري من معاانة النازحني يف الداخل، عرب جلوئهم 

إليها، بل رمبا يرتك الكثري من الالجئني يف لبنان وتركيا تلك البلدان ليقيموا يف املنطقة العازلة.
ال بد من محاية املدنيني من توحش النظام السوري وامليليشيات املتطرفة املتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات 	 

اليت تلقي عشرات القنابل الربميلية يومياً، وذلك ابلتوازي مع محاية املدنيني يف سوراي من توحش تنظيم داعش.

 
شكر وعزاء

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