السنوية الرابعة لتدخل قوات
يف الذكرى َّ
التَّحالف الدويل يف سوراي ،الشبكة السورية
حلقوق اإلنسان تعرض قاعدة بياانت احلوادث
اليت َّ
شكلت انتهاكات للقانون الدويل
مقتل  2832مدنياً بينهم  861طفالً

األحد  23أيلول 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :املقدمة:

اثنياً :حتليل لواقع انتهاكات قوات التَّحالف الدويل حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

يقر ببعض االنتهاكات
اثلثاً :التحالف الدويل ُّ

رابعاً :االسرتاتيجية املتَّبعة من قبل قوات التحالف الدويل يف العام الرابع

املسجلة يف العام الفائت يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
خامساً :تفاصيل تستعرض بعض احلوادث َّ
سادساً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :املقدمة:

الســنوية الرابعــة لتدخــل ق ـوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي ،ومنــذ تدخــل ق ـوات
يُصــادف يــوم  /23أيلــول 2018 /الذكــرى َّ

التحالــف الــدويل الــي تقودهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بتاريــخ  /23أيلــول 2014 /هبــدف القضــاء علــى تنظيــم داعــش
اإلرهــايب ،قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق حـوادث القصــف الــي شـ َّـكلت انتهــاكاً لقواعــد القانــون الــدويل العــريف،

وقمنــا ببنــاء قاعــدة بيــاانت خاصــة جلميــع احلـوادث ،الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا ،جبميــع مــا حتتويــه مــن تفاصيــل مــكان وزمــان احلادثــة،
وأمســاء وصــور وفيديوهــات القتلــى إن وجــدوا ،وشــهادات لناجــن مــن القصــف ،أو شــهود عيــان ،وصــور الدمــار ،وغــر ذلــك
الرصــد والتَّوثيــق املســتمرة ،الــي يقــوم هبــا فريقنــا ،وجتميــع تلــك احلـوادث بشــكل تراكمــي ،وقــد
مــن بيــاانت ،ذلــك عــر عمليــات َّ
قمنــا إبصــدار مــا جمموعــه حــى اآلن  14تقريـراً ،وهــذا هــو التَّقريــر اخلامــس عشــر ،وحتتــوي تلــك التقاريــر بيــاانت عــن أبــرز تلــك
وتتضمــن بعــض تلــك احلـوادث جمــازر ِّ
مروعــة راح ضحيتهــا العشـرات مــن املدنيــن دفعــة واحــدة.
احلـوادث الــي وقعــت،
َّ

يتضمــن جممــوع التَّقاريــر ،الــي توثـِّـق أبــرز هجمــات ق ـوات التَّحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف أيلــول/
الرابــط التَّــايل َّ
ـرد يف هــذه التقاريــر كميــة كبــرة مــن البيــاانت املتعلقــة ابحلـوادث ،الــي
 2014ومــا تبعهــا مــن انتهــاكات قتــل وتشـريد قســري ،وتـ ُ

متكنَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا:
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ومنذ أيلول 2017 /حىت أيلول 2018 /حدثت تغريات واســعة يف توزُّع مناطق الســيطرة يف اجلزء الشــرقي والشــمايل الشــرقي
مــن ســوراي ،واحنســرت بشــكل كبــر ســيطرة ق ـوات تنظيــم داعــش ،بســبب الض ـرابت اجلويــة الكثيفــة لق ـوات التَّحالــف الــدويل،
وعمليــات قصــف مدفعــي وصاروخــي مــن قبــل ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة املشـ َّـكلة بشــكل أساســي مــن ق ـوات حــزب االحتــاد
الدميقراطــي الكــردي واملدعومــة مــن قبــل قـوات التَّحالــف الــدويل ،ومــا يعنينــا كمنظمــة حقوقيــة هــو بشــكل أساســي مــا تسـبَّبت بــه
العمليــات العســكريَّة مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وانعــكاس ذلــك علــى املواطــن الســوري يف تلــك املناطــق ،وأبعــاد

ســيطرة قـوات حتمــل صبغــة عرقيــة وارتباطــات خــارج حــدود الدولــة الســورية علــى اســتقرار وأمــان اجملتمــع الســوري يف املناطــق الــي
ســيطرت عليهــا بعــد اهنـزام تنظيــم داعــش.
تدمــرت مبـ ٍ
ـان وحمــات وبنيــة حتتيــة بشــكل
حتملهــا املدنيــون بشــكل أساســي ،فقــد َّ
تضمنــت هزميــة تنظيــم داعــش انتهــاكات َّ
َّ
يصعــب أن حيصــى ،وتشـ َّـرد عشـرات آالف السـ َّـكان املدنيــن ،ولــن يكــون هنــاك أي معــى لالنتصــار علــى تنظيــم داعــش مــا مل

تكتمــل املهــام األساســية هلــذا االنتصــار عــر تعويــض هــؤالء الضحــااي والبــدء الفــوري إبعادهتــم إىل منازهلــم ،وإشـراكهم احلقيقــي
يف حكــم مناطقهــم.

َّ
تدعــي قيــادة ق ـوات التحالــف الــدَّويل اختاذهــا مجيــع االحتياطــات املمكنــة قبــل أن تُن ِّف ـ َذ أي هجــوم ،وقــد أنكــرت يف كثــر مــن

الشــهرية،
املناســبات التقاريــر اإلعالميــة واحلقوقيــة ،الــي تُشــر إىل وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن نتيجــة الغــارات اجلويــة ،وتُظهــر التَّقاريــر َّ
ِ
ثمــن عاليـاً
الرغــم مــن أنَّنــا نُ ّ
الــي تصدرهــا قـوات التَّحالــف الــدويل تفصيـاً للهجمــات الــي يتــم العمــل عليهــا والتَّحقيــق فيهــا ،وعلــى ّ
عمليات التَّحقيق ومراجعة األدلة َّإل َّ
أن قدراً أكرب من الشفافية والتَّنسيق مع اجلهات املوثوقة مطلوب يف مثل هذه التَّحقيقات،
الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي يف تلــك املناطــق.
وجيــب أن يكــون هنــاك ابلتـوازي خططـاً عاجلــة علــى َّ
هــذا هــو التَّقريــر اخلامــس عشــر ،الــذي تُصــدره الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابالســتناد إىل قاعــدة البيــاانت ،الــي متتلكهــا،

ـمل عمليــة حتديــث حلصيلــة املدنيــن الذيــن قتلـوا مــن قبــل قـوات
ويغطــي املــدة مــا بــن أيلــول 2017 /و أيلــول .2018 /ويشـ ُ
التحالــف الــدويل واملســجلني لدينــا ابألمســاء والتَّفاصيــل ،كمــا يســتعرض حـوادث جديــدة متكنَّــا مــن توثيقهــا ومل تــرد يف تقاريـران
الســابقة ،ويشــتمل علــى توصيــات إضافيــة أنمــل مــن قـوات التَّحالــف الــدويل أن تضعهــا يف عــن االعتبــار.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يتوجــب علــى ق ـوات التَّحالــف الــدويل أن تُنهــي ســيطرة تنظيــم داعــش اإلرهــايب علــى مــا تبقــى مــن املناطــق،

والعمــل بشــكل جــدي أكــر للمســاعدة يف أتســيس جمالــس حكــم حملــي مــدين دميقراطــي يف املناطــق الــي تُســيطر
عليها واليت تشــكل ثلث مســاحة ســوراي ،ويبدأ ذلك بعودة املشــردين قسـرايً إىل منازهلم ،والبدء بتعويض اخلســائر

الــي تسـبَّبت هبــا”.

املنهجية:
يُسـلِّط التَّقريــر الضــوء علــى اهلجمــات غــر املشــروعة ،الــي نفَّذهتــا قـوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي يف املــدة بــن  /23أيلــول/
 2017حــى  /23أيلــول ،2018 /كمــا يــورد حتليـاً لبيــاانت تضـ ُّـم االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قـوات التَّحالــف الــدويل ووثَّقتهــا

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بــن  /23أيلــول 2014 /حــى  /23أيلــول.2018 /

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان أو نُشــاهد

عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض
األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة

تعرضـوا
تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك،
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وأيضـاً االعتمــاد علــى َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إضافــة إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،ورابعـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيــة

قامــت بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنيَّة.
متكنَّا من احلديث مع عدد من أقرابء الضحااي وشــهود العيان ونســتعرض يف هذا التقرير شــهادتني حصلنا عليهما عرب حديث
مباشــر مع الشــهود ،وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة ،وقد شــرحنا للشــهود اهلدف من املقابالت ،وحصلنا على موافقتهم
على اســتخدام املعلومات اليت يُق ِّدموهنا يف هذا التَّقرير دو َن أن نُق ِّدم أو نعرض عليهم أية حوافز.
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تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـب الشــهود معــاانة ُّ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن
ُ
حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا أثبتــت التَّحقيقــات الـواردة يف هــذا التَّقريــر َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيـَّـة مراكــز
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة للتَّنظيمــات اإلســامية املتش ـ ِّددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا ،كمــا أنـَّـه مل يتــم توجيــه أي

حتذيــر مــن قبــل قـوات التَّحالــف الــدويل للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

الصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصـ َّـورة و ّ

عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون
موقــع اهلجمــات وجثــث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبّب بــه القصــف.
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ

ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

اثنياً :حتليل لواقع انتهاكات قوات التَّحالف الدويل حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

تُظهــر قاعــدة بيــاانت احلـوادث الــي متتلكهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تفــاواتً يف نوعيــة واتســاع اهلجمــات ،الــي نفَّذهتــا
قوات التَّحالف الدويل منذ بداية تدخلها العســكري يف ســوراي ،وبشــكل عام فقد اتَّســمت اهلجمات اجلوية يف العامني األولني
َّ
أبنــا أكثــر دقــة وأقـ َّـل تسـبُّباً يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن ،واســتهدفت يف معظمهــا مراكــز عســكرية وخمــازن أســلحة اتبعــة لتنظيــم

داعــش مقارنــة مــع اهلجمــات يف العامــن األخرييــن ،الــي كانــت أكثــر عشـوائية ،والــي رصــدان فيهــا اســتخداماً متكــرراً لســاح
ـجلنا اســتخداماً حمــدوداً لذخائــر الفوســفور األبيــض يف
املدفعيــة ،الــذي يتَّصــف أبنــه أقــل قــدرة علــى إصابــة األهــداف ،كمــا سـ َّ

مناطــق بعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات.

ـهد العامــان األخـران دعمـاً علنيـاً ومتزايــداً لقـوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي ،علــى الرغــم مــن ارتــكاب األخــر
كمــا شـ َ

أمناط ـاً واســعة مــن االنتهــاكات يرقــى بعضهــا إىل جرائــم حــرب وبشــكل خــاص جرميــة التَّش ـريد القســري ،الــي ارتكبــت علــى

خلفيــة عرقيــة ،وبلغــت ذروة هــذا َّ
الدعــم أثنــاء معركــة اســتعادة حمافظــة الرقــة ،الــي امتــدَّت علــى مــدى قرابــة عــام (تشـرين الثــاين/
 2016حــى تش ـرين األول )2017 /وكانــت هــذه احلقبــة هــي األكثــر دمويــة علــى اإلطــاق مقارنــة ببيــاانت مجيــع األشــهر
وتسـبَّبت يف مقتــل مئــات املدنيــن يف حمافظــة الرقــة وحدهــا وتشـريد قرابــة ربــع مليــون ســوري ال يـزال قســم كبــر منهــم غــر قــادر
علــى العــودة إىل منازهلــم.
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وابالســتناد إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بقـوات التَّحالــف الــدويل نســتعرض عــدة إحصائيــات
ألبــرز انتهــاكات ق ـوات التَّحالــف الــدويل منــذ  /23أيلــول 2014 /حــى  /23أيلــول:2018 /
ألف :حصيلة الضحااي:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  2832مدنيـاً بينهــم  861طفـاً ،و 617ســيدة (أنثــى ابلغــة) علــى يــد قـوات
التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى  /23أيلــول2018 /

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني على يد قوات التَّحالف الدويل حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ  /23أيلول 2014 /حىت  /23أيلول 249 :2015 /مدنياً ،بينهم  12طفالً و 62سيدة

• منذ  /23أيلول 2015 /حىت  /23أيلول 398 :2016 /مدنياً ،بينهم  168طفالً ،و 113سيدة

• منذ  /23أيلول 2016 /حىت  /23أيلول 1753 :2017 /مدنياً ،بينهم  578طفالً ،و 311سيدة
• منذ  /23أيلول 2017 /حىت  /23أيلول 432 :2018 /مدنياً ،بينهم  103طفالً ،و 131سيدة

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني على
يد قوات التَّحالف الدويل حبسب
احملافظات على النحو التايل:
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توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى يــد ق ـوات التَّحالــف الــدويل يف عهــد كل مــن الرئيســن األمريكيــن “ابراك أوابمــا”
َّ
ودوانلــد ترامــب” علــى النحــو التــايل:
• يف عهد الرئيس “ابراك أوابما” 976:مدنياً ،بينهم  194طفالً ،و 294سيدة

• يف عهد الرئيس “دوانلد ترامب” 1856 :مدنياً بينهم  667طفالً ،و 323سيدة

ابء :حصيلة اجملازر (مقتل مخسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة):
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب قـوات التحالــف الــدويل مــا ال يقــل عــن  156جمــزرة منــذ تدخلهــا العســكري
يف ســوراي حــى  /23أيلــول2018 /
توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ  /23أيلول 2014 /حىت  /23أيلول8 :2015 /
• منذ  /23أيلول 2015 /حىت  /23أيلول11 :2016 /
• منذ  /23أيلول 2016 /حىت  /23أيلول110 :2017 /
• منذ  /23أيلول 2017 /حىت  /23أيلول27 :2018 /
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توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب
احملافظات السورية على النحو التايل:

اتء :حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  170حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،منهــا  15منشــأة

طبيــة ،و 25مدرســة ،و 4أسـواق؛ تسـبَّبت هبــا هجمــات قـوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى /23

أيلــول2018 /

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ  /23أيلول 2014 /حىت  /23أيلول 10 :2015 /حادثة بينها  1على منشأة طبية
• منذ  /23أيلول 2015 /حىت  /23أيلول 25 :2016 /حادثة بينها  3على مدارس ،و 3على منشآت طبيَّة
• منذ  /23أيلول 2016 /حىت  /23أيلول 123 :2017 /حادثة بينها  20على مدارس ،و 7على منشآت طبيَّة ،و 3على أسواق.
• منذ  /23أيلول 2017 /حىت  /23أيلول 12 :2018 /حادثة بينها  4على منشآت طبية ،و 2على مدارس ،و 1على سوق.
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توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء
على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب احملافظات

السورية على النحو التايل:

دال :التَّشريد القسري:

الرعــب
تسـبَّبت اهلجمــات اجلويـَّـة الكثيفــة ،الــي مل متيِّــز يف كثــر مــن األحيــان بــن األهــداف املدنيــة والعســكرية ،ابنتشــار حالــة مــن ُّ
توســع اســتخدام القصــف املدفعــي؛ مــا أجــر عشـرات اآلالف علــى الفـرار والتَّشــرد ومل يكــن
الســكان ،وتعـ َّـزز ذلــك عنــد ُّ
لــدى ُّ
هنــاك أتمــن خميمــات أو مراكــز إيـواء ُت ِّقــق أدىن املعايــر اإلنســانية ،وقــد أشـران إىل هــذا النَّمــط مــن االنتهــاكات بشــكل تفصيلــي

يف تقاريــر ســابقة ،وجتلّــى بشــكل خــاص أثنــاء معركــة اســتعادة حمافظــة الرقــة ،وقــد تس ـبَّبت العمليــات العســكرية يف حمافظــات

تتحمــل كل مــن قـوات التحالــف الــدويل وقـوات ســوراي
الرقــة وديــر الــزور واحلســكة يف نــزوح مــا ال يقــل عــن  550ألــف نســمةَّ ،
الدميقراطيــة مســؤولية تشـريدهم ،إضافــة إىل تنظيــم داعــش اإلرهــايب الــذي َّاتذهــم دروعـاً بشـرية ،لقــد وثَّقنــا احتجــاز قـوات ســوراي

الدميقراطيــة آالف الســكان املشـَّـردين منهــم يف خميمــات تُســيطر عليهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة كمخيــم عــن عيســى مشــال الرقــة.

إضافــة إىل ذلــك ،فقــد تسـبَّب القصــف يف دمــار واســع حـ َّـول أحيــاء كاملــة يف مــدن وقــرى إىل ركام ومنــازل غــر صاحلــة للعيــش،

كمــا متَّ تدمــر معظــم املراكــز واملنشــآت احليويــة الــي ال ميكــن للحيــاة أن تعــود بدوهنــا ،الــي يفــرض علــى القـوات املســيطرة البــدء
مباشــرة برتميمهــا كاملشــايف واملــدراس واألسـواق والطُّرقــات.
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يقر ببعض االنتهاكات:
اثلثاً :التحالف الدويل ُّ

يف آب 2018 /نشــرت قيــادة التحالــف تقريرهــا الشــهري عــن الضحــااي املدنيــن الذيــن تس ـبَّبت هجماهتــا يف مقتلهــم ،وأفــاد

التقريــر عــن وقــوع مــا ال يقــل عــن  1061ضحيــة مدنيـاً يف هجمــات نفَّذهــا التّحالــف الــدويل يف كل مــن ســوراي والعـراق ،لكــن
تتضمــن ضحــااي هجمــات قـوات التَّحالــف الــدويل فـ َّ
ـإن
مقارنــة بســيطة مــع قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،الــي َّ

حصيلــة الضحــااي الــي اعــرف هبــا التحالــف يف كل مــن ســوراي والعـراق ال تتجــاوز نســبة  38%ممــا وثقنــاه لدينــا يف ســوراي فقــط،
وحنــن دائمـاً مــا نُشــر إىل أنَّنــا وثَّقنــا احلـ َّـد األدىن ملتزمــن مبعايــر عاليــة يف التَّوثيــقَّ ،
إن مجيــع الضحــااي املوثقــن لدينــا ُمســجلون
ابالســم الثالثــي والصــور واتريــخ ومــكان وســبب الوفــاة ،وهلــذا فنحــن طالبنــا م ـراراً قيــادة التَّحالــف و وزارة الدفــاع األمريكيــة

بضــرورة التنســيق ومشــاركة البيــاانت مــن أجــل تــايف تكـرار احلـوادث املأســاوية ،وحماســبة علنيــة وواضحــة ملــن تســبب يف تكـرار

هــذه االنتهــاكات.
قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراجعــة  25تقريـراً أصدرهتــا قـوات التحالــف الــدويل ،وخلُصــت عمليــات املراجعــة

إىل اعـراف قـوات التَّحالــف الــدويل ب ـ  100هجمــة تسـبَّبت يف وقــوع ضحــااي مدنيــن ،منهــا  23هجمــة َّأدت إىل جمــزرة (5
ضحــااي قضـوا يف مــكان واحــد ودفعــة واحــدة) يف حــن َّ
أن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وثــق مــا ال يقــل عــن 156
جمــزرة يف املــدة ذاهتــا ،أي بفــارق  133جمــزرة ،وهــذا ليــس ابلفــارق البســيط.
وعلــى ســبيل املثــال ويف تقريــر ســابق لقـوات التَّحالــف الــدويل نُ ِشـَـر يف حزيـران  2018اعرتفــت قيــادة التَّحالــف بقتــل  40مدنيـاً
يف غــارة جويــة علــى مدرســة يف بلــدة املنصــورة بريــف الرقــة يف آذار 2017 /بعــد أن أنكــرت عــدة مـرات ذلــك مدعيــة َّ
أن الغــارة
اجلويــة اســتهدفت  30مقاتـاً يتبعــون تنظيــم داعــش ،أمــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثـ َـق مقتــل  42مدنيـاً يف

هــذا اهلجــوم ،وكانــت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة قــد أعــدت حتقيقـاً مميـزاً عــن هــذه احلادثــة ووثقــت تفاصيلهــا بشــكل دقيــق
وســامهت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توفــر بعــض األدلــة واملعلومــات.

رابعاً :االسرتاتيجية املتَّبعة من قبل قوات التحالف الدويل يف العام الرابع:

عقــب انتهــاء معركــة الرقــة يف تشـرين األول 2017 /اخنفضــت وتــرة اهلجمــات الــي تشـنُّها قـوات التحالــف الــدويل وتراجــع معهــا
ابلتــايل حجــم االنتهــاكات ،وترَّكــز قصــف قـوات التحالــف الــدويل بعــد ذلــك ابجتــاه حمافظــة ديــر الــزور وريــف احلســكة اجلنــويب،
كما دعمت قوات ســوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية يف معركة عاصفة اجلزيرة اليت انطلقت يف أيلول ،2017 /وهدفت

للســيطرة علــى مدينــة مركــدة بريــف احلســكة اجلنــويب وقــرى ريــف ديــر الــزور مشــال هنــر الفـرات (قــرى اجلزيــرة) ،ويف غضــون قرابــة
شــهرين علــى انطــاق املعركــة اســتطاعت قـوات ســوراي الدميقراطيــة الســيطرة علــى كامــل ريــف ديــر الــزور الشــمايل املمتــد مــن مدينــة
الصــور إىل مدينــة البصــرة ،إضافــة إىل ريــف ديــر الــزور الغــريب الواقــع مشــال هنــر الفـرات ( قــرى جزيــرة ) ،وبســطت ســيطرهتا علــى
القــرى والبلــدات املمتــدة مــن البصــرة وصــوالً إىل أطـراف مدينــة هجــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي.
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ـتمر تقــدُّم ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ،حيــث ســيطرت علــى منطقــة أبــو حامضــة بريــف احلســكة اجلنــويب ،وابلتــايل تراجــع
واسـ َّ

وجــود تنظيــم داعــش إىل بعــض املناطــق علــى احلــدود الســورية-العراقية بــن حمافظــي ديــر الــزور واحلســكة وهــي (مدينــة هجــن،
قريــة البحــرة ،قريــة أبــو احلســن ،الكشــمة ،الشــعفة ،بلــدة السوســة ،بلــدة املراشــدة ،وقســم مــن قريــة الباغــوز ابلقــرب مــن احلــدود
العراقيــة) ،وهــذه املناطــق ال ي ـزال يُســيطر عليهــا تنظيــم داعــش حــى اللحظــة ،وهــو أمــر يدعــو لالســتغراب مــن وجهــة نظ ـران،

وتصلنــا بــن احلــن واآلخــر أخبــار عــن مناوشــات وعمليــات كــر وفــر ،كان آخرهــا يف إطــار معركــة” دحــر اإلرهــاب” الــي أعلنــت
عنهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف / 10أيلــول اجلــاري ،لكنَّنــا مل نعــد نرصــد غــارات جديــدة لقـوات التّحالــف الــدويل حبيــث تدعــم

تقدمـاً فعليـاً لقـوات ســوراي الدميقراطيــة ،وابلتــايل إهنــاء ســيطرة داعــش متامـاً ،وهــو أمــر يدعــو للحــرة الشــديدة.

الحظنــا يف النِّصــف األول مــن عــام  2018اســتخدام ق ـوات التَّحالــف الــدويل لســاح املدفعيــة يف حمافظــة ديــر الــزور وذلــك

بشــكل مياثــل كثافــة مــا رصــدانه يف معركــة الرقــة ،حيــث تتمركــز املدفعيــة يف حقــل العمــر النفطــي الواقــع يف ابديــة مدينــة ذيبــان
بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،ويبــدو لنــا أنـَّـه قــد حتـ َّـول إىل أحــد مقـرات التَّحالــف الــدويل ،حيــث تُشــر املعطيــات لدينــا إىل وجــود
قاعــدة جويــة لطائ ـرات التَّحالــف الــدويل يف تلــك املنطقــة ،كمــا رصــدان وجــوداً لق ـوات بريــة مشــركة اتبعــة لــكل مــن ق ـوات
التَّحالــف الــدويل وقـوات ســوراي الدميقراطيــة يف القــرى والبلــدات ،الــي متـَّـت الســيطرة عليهــا مــن قبــل قـوات ســوراي الدميقراطيــة.
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ـجلة يف العــام الفائــت يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة
خامس ـاً :تفاصيــل تســتعرض بعــض احلــوادث املسـ َّ
الســورية حلقــوق اإلنســان:
يف املدة ما بني  /23أيلول 2017 /حىت  /23أيلول 2018 /وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف قاعدة بياانهتا:
• مقتل  432مدنياً ،بينهم  103طفالً و 131سيدة (أنثى ابلغة)
• ما ال يقل عن  27جمزرة

• ما ال يقل عن  12حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منها  4على منشآت طبية ،و 2على مدارس ،و 1على سوق.
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توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني على احملافظات السورية على النحو التايل:

ويســتعرض التقريــر  30هجومـاً اســتهدفت هبــا قـوات التحالــف الــدويل مناطــق مدنيــة ومراكــز حيويــة مدنيــة تسـبَّبت منهــا بســقوط
ضحــااي مدنيــن ،ذلــك بــن  /23أيلــول 2017 /حــى  /23أيلــول.2018 /

وقــد صنَّفنــا هــذه اهلجمــات ضمــن قاعــدة البيــاانت إىل عــدة أمنــاط ،علــى ســبيل املثــال :هنــاك حـوادث تسـبَّبت يف وقــوع جمــازر

وهجمــات اســتهدفت مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،إضافــة إىل هجمــات تسـبَّبت يف وقــوع ضحــااي مــن الكـوادر الطبيــة وعناصــر الدفــاع

املدين.

14

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

ألف :أبرز اهلجمات اليت تسبَّبت يف جمازر:

حمافظة دير الزور:

األربعــاء  /13كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة اجلــرذي الشــرقي
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  29مدني ـاً ،بينهــم  21طف ـاً ،و 5ســيدة (أنثــى ابلغــة) .ختضــع القريــة

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعة  /2شــباط 2018 /قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التَّحالف الدويل ابلصواريخ املشــفى امليداين يف قرية البحرة
بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل مقتل  6مدنياً دفعة واحدة ،بينهم  2طفالً ،و 3ممرضاً من كادر املشــفى الطيب.

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثة.

األحــد  /4شــباط 2018 /قرابــة الســاعة  01:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  40مدني ـاً –انزحــون مــن مدينــة الســفرية بريــف حمافظــة حلــب
الشــرقي ،-بينهــم  21طف ـاً ،و 13ســيدة (أنثــى ابلغــة) .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ِ
إثر هجوم طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل على قرية البحرة /دير الزور 2018 /2 /4
رضيع قُت َل َ

األحــد  /25شــباط 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدويل ســيارة مدنيَّــة تُقـ ُّـل انزحــن يف ابديــة
قريــة الشــعفة التَّابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي يف أثنــاء حماولتهــم التَّوجــه إىل خميــم العلـواين الواقــع يف ابديــة قريــة
السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال؛ مــا أدى إىل مقتــل  16مدني ـاً ،بينهــم  10طف ـاً ،و 4ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،ختضــع ابديــة
الشــعفة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
الضحااي انزحون من قرية الباغوز التَّابعة ملنطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
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اخلميــس  /31أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة ابغــوز فوقــاين التابعــة ملنطقــة
البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشـرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدنيـاً بينهــم طفــان ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
ابلصواريــخ مدينــة الشــعفة التابعــة
اخلميــس  /21حزي ـران 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدويل َّ

ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدني ـاً دفعــة واحــدة –انزحــون مــن مدينــة املوصــل يف

الع ـراق ،-بينهــم  4طف ـاً ،و 2ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
حمافظة احلسكة:

الثــااثء  /1أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ بلــدة تــل اجلايــر بريــف حمافظــة
احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  26مدني ـاً ،بينهــم  16طف ـاً ،و 7ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم
داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة  /11أاير 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة احلمــادي التابعــة ملدينــة
الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدنيـاً ( 3أطفــال ،و 5ســيدات) .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم
داعــش وقــت احلادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو عبيــدة ،1وهــو مــن ذوي الضحــااي ويُقيــم يف مدينــة دمشــق ،أخـران أنـَّـه
تواصــل مــع بعــض الســكان الذيــن جنـوا مــن اهلجــوم وأخــروه َّ
أن طائرتــن اتبعتــن لقـوات التَّحالــف نفــذات غارتــن جويتــن علــى القريــة
وقصفــت إحــدى الطائرتــن صاروخـاً اســتهدف منــزل أمحــد احلمــادي“ :قالـوا يل َّ
إن اهلجــوم وقـ َـع قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف
ليـاًَّ ،
وإن الغــارة اســتهدفت منــزالً طينيـاً فاهنــار بســرعة واحــرق كل مــن كان فيــه ،كانـوا  12شــخصاً ماتـوا مجيعـاً”.

أن املنطقــة املســتهدفة خاليــة مــن أيـَّـة مقـرات لتنظيــم داعــش و َّ
أن أقـرابءه الناجــن مــن اهلجــوم أخــروه َّ
قــال أبــو عبيــدة َّ
أن أقــرب

مــكان قــد يتواجــد فيــه التَّنظيــم يبعــد قرابــة  4كــم.

1
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اخلميــس  /31أاير 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة ذيــب هــداج بريــف
احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  10مدني ـاً مــن عائلــة واحــدة بينهــم  4طف ـاً ،و 3ســيدة (أنثــى ابلغــة) .ختضــع القريــة

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن  /4حزيـران 2018 /قرابــة الســاعة  06:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة
اجل ـزاع التَّابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  13مدني ـاً ،بينهــم  10طف ـاً ،و 2ســيدة

(أنثــى ابلغــة) ،وإصابــة قرابــة  10آخريــن جبـراح .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ابلصواريــخ علــى قريــة
الثــااثء  /12حزيـران 2018 /شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل غارتــن ُمتتاليتــن َّ

تــل اجلايــر التَّابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  12مدنيـاً ،بينهــم  6طفـاً ،و 2ســيدة

(أنثــى ابلغــة) ،وجــرح  8آخريــن ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد فيصــل الباشــا 2أحــد الناجــن مــن اهلجــوم ،يُقيــم الســيد فيصــل حاليـاً يف
مدينــة احلســكة ،قــال فيصــل َّ
إن ســيارات اتبعــة لق ـوات ســوراي الدميقراطيــة كانــت تتجـ َّـول يف أحيــاء القريــة قُبيــل اهلجــوم بقرابــة
ســاعة“ :كانــوا يبحثــون عــن عناصــر تنظيــم داعــش ،لكــن التنظيــم كان قــد انســحب مــن القريــة منــذ أايم ،حــى َّ
أن التَّنظيــم
مل ي ِ
نشــئ مقـرات لــه يف قريتنــا”.
ُ
قــال فيصــل َّ
تعرضــت لكمــن مــن قبــل عناصــر تنظيــم داعــش علــى أط ـراف
إن ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة خرجــت مــن القريــة مث َّ
ـتمرت قرابــة نصــف ســاعة“ :بعــد توِقّــف االشــتباكات مسعنــا صــوت حتليــق طائرتــن إحدامهــا
القريــة؛ مــا أدى الشــتباكات اسـ َّ

مروحيــة واألخــرى اثبتــة اجلنــاح ،لكـ َّـن ذلــك كان اعتيــادايً ابلنســبة لنــا ،بعــد حلظــات اهنــار املنــزل فــوق رؤوســنا ومل أعــد أمســع
إال صـراخ األطفــال وأصــوات انفجــارات ،مل أدرك مــا حصــل إال بعــد أن متَّ انتشــايل مــن حتــت األنقــاض ،قــال يل اجلـران

إن الطـران اســتهدف املنــزل بصــاروخ ،لقــد حــاول األهــايل إنقــاذ مــا تبقــى مــن عائلــي لكـ َّـن الطائــرة عــادت واســتهدفت

املــكان بعــد ســاعة مــن اهلجــوم؛ مــا أدى إىل إصابــة  8أشــخاص ،ومل يتــم اســتكمال عمليــة اإلنقــاذ حــى الصبــاح خوفـاً
مــن تكـرار القصــف”.

2
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حمافظة الرقة:
اإلثنــن  /25أيلــول 2017 /قرابــة الســاعة  18:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التحالــف الــدويل  3صواريــخ
علــى بنـ ٍ
ـاء ســكين –معــروف ببنــاء مطعــم البيــك -قــرب مدرســة املعــري يف شــارع القطــار مشــال مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل
 32مدنيـاً -انزحــون مــن مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي ،-بينهــم  16طفـاً ،و 10ســيدة (أنثــى ابلغــة) .كانــت

املنطقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ابلصواريــخ بنــاءً ســكنياً مقابــل
ليــل الثــااثء  /3تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل َّ

مبــى االحتــاد النســائي يف حــارة البــدو مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدنيـاً مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  5طفـاً،
و 2ســيدة (أنثــى ابلغــة) .ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
السبت  /7تشرين األول 2017 /قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات التَّحالف الدويل ابلصواريخ بناءً سكنياً يف حارة البدو

مشال غرب مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل  6مدنياً ( 5أطفال ووالدهتم) .ختضع املنطقة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

الســبت  /7تش ـرين األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدَّويل بنــاءً ســكنياً -يُعــرف ببنــاء
الكنيطــر -مقابــل موقــف مســجد األنصــار يف حــي التَّوســعية مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  25مدنيـاً ،بينهــم 8

طف ـاً ،و 5ســيدة (أنثــى ابلغــة) .كان احلــي خاضع ـاً لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
ابء :أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
املراكز احليوية الدينية:
 -املساجد:

الثــااثء  /5كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل صاروخـاً علــى ســيارة اتبعــة لتنظيــم

داعــش قــرب مســجد الطعمــة املعــروف مبســجد املفلــح يف قريــة اجلــرذي الشــرقي بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل
إصابــة بنــاء املســجد أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد  /19آب 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد خالــد بــن الوليــد يف
قريــة املراشــدة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضـرار ماديــة
كبــرة ،وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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املراكز احليوية الرتبوية:
 املدارس:اجلمعــة  /22حزيـران 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قــرب املدرســة اإلعداديــة
لــإانث يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبض ـرار
ماديــة متوســطة .ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات  -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):اجلمعــة  /2شــباط 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة ،كان مــن بــن ضحاايهــا  3ممرضـاً مــن كادر املشــفى الطــي ،إضافــة

إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش

وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /2آذار 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين املعــروف مبشــفى
نبض احلياة يف مدينة الشعفة التابعة ملدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل دمار بناء املشفى بشكل كامل
وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /13أيلــول 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى ميــداين يف قريــة
الباغــوز فوقــاين التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل تدمــره بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع
القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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املربعات السكانية:
 األسواق:اخلميــس  /14كانــون األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســوق مدينــة هجــن
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية ،إضافــة إىل دمــار عــدد مــن احملــات التجاريــة ،ختضــع املدينــة لســيطرة
تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
 األفران:اإلثنــن  /19شــباط 2018 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن اخلضرييــن للخبــز يف
مدينــة هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع
املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 املنشآت الصناعية:اخلميــس  /12متــوز 2018 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ معم ـاً إلنتــاج الثلــج يف

بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املعمــل أبضـرار ماديــة متوســطة
وخروجــه عــن اخلدمــة .ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

 املقرات اخلدمية الرمسية:األربعــاء  /12أيلــول 2018 /قرابــة الســاعة  23:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ 4
حمــات جتاريــة تعــود ملكيتهــا ألحــد املدنيــن ابلقــرب مــن مقســم الباغــوز لالتصــاالت يف قريــة الباغــوز التَّابعــة ملنطقــة البوكمــال
بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل أضـرار ماديــة متوســطة يف املقســم .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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اتء :أبرز ضحااي الكوادر الطبية وال ِّدفاع املدين:

عــاء حســن عــاوي احلمــام ،صيــدالين ،مــن أبنــاء حــي الدرعيــة مشــال شــرق مدينــة الرقــة ،مواليــد عــام  ،1978حاصــل علــى

إجــازة يف الصيدلــة مــن إحــدى اجلامعــات األوكرانيــة ومتابــع يف اختصــاص خمــري ،قُتــل يــوم الثــااثء  /3تشـرين األول2017 /
جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حــارة البــدو مشــال غــرب مدينــة الرقــة.

بســمة حممــد ،ممرضــة ،مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل ،متزوجــة ،قُتلــت يــوم اجلمعــة  /26كانــون الثــاين/

 2018مــع طفلتهــا ســاجدة العلــي جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدينــة الشــعفة

بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.
زاهــر محــادي مســر احلســن ،امللقــب أبيب احلــارث ،مســعف ،مــن أبنــاء قريــة البوليــل
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ حاصــل علــى إجــازة يف األدب العــريب ،متــزوج،
قُتــل يــوم اجلمعــة  /2شــباط 2018 /جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات
التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور
الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة.
َّ

زاهر محادي مسري احلسن

الســامل ،ممــرض ،مــن أبنــاء قريــة طابيــة جزيــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ قُتــل يــوم اجلمعــة  /2شــباط2018 /
جعفــر فرحــان َّ

جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة البحــرة بريــف حمافظــة ديــر
الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة.
أمحــد إبراهيــم احلســن ،ممــرض ،مــن أبنــاء بلــدة خشــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ قُتــل يــوم اجلمعــة  /2شــباط2018 /

جـراء قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة البحــرة بريــف حمافظــة ديــر
الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة.
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سادساً :االستنتاجات والتوصيات:

• َّ
إن عمليــات القصــف العش ـوائي غــر املتناســب الــي نفَّذهتــا ق ـوات التَّحالــف الــدويل تُعتــر خرق ـاً واضح ـاً للقانــون الــدويل
اإلنســاينَّ ،
وإن جرائــم القتــل العش ـوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.

• َّ
إن عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
أبن َّ
إحلــاق َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
التوصيات:

إىل القيادة املشرتكة لقوات التحالف الدويل:
• زايدة الفريق العامل يف متابعة وحتقيق احلوادث ،وبذل جهود وإمكانيات أكثر يف هذا اجملال.
• إعداد خريطة بياانت تُظهر املناطق األكثر تضرراً من اهلجمات اجلوية.

• الدفع ابجتاه البدء يف معاجلة اآلاثر االقتصادية واملعنوية لتلك اهلجمات.

• متابعــة االنتصــار العســكري علــى تنظيــم داعــش وختليــص بقيــة املناطــق مــن آاثره ،والعمــل اجلــدي علــى أتســيس قيــادة جمتمعيــة
دميقراطيــة يُشــارك فيهــا بشــكل فاعــل أبنــاء تلــك املناطــق.

• العمل بشكل جدي على توفري سبل حياة كرمية للمشردين قسرايً يف خميمات النزوح.

• حماسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه يف هجمات تسبَّبت يف وقوع جمازر حبق مدنيني.
• جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنســاين الدويل والقانون الدويل العريف ،وابلتايل َّ
فإن دول التحالف الدويل
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.

• مســاعدة اجملتمــع الســوري يف التخلــص مــن تنظيمــات إرهابيــة علــى غـرار تنظيــم داعــش كالتنظيمــات اإلرهابيــة الــي تدعمهــا
الدولــة اإلســامية اإليرانيــة ،وتقــوم ببنــاء قواعــد هلــا يف حلــب وريــف دمشــق.
إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة :COI
املتابعــة والتَّحقيــق يف احلـوادث الـواردة يف هــذا التقريــر والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســوف تقــدم مــا لديهــا مــن بيــاانت يف
هــذا اخلصــوص.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
متابعــة حالــة املشــردين قس ـرايً يف املناطــق الــي تُســيطر عليهــا ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة وإصــدار تقريــر عــن االنتهــاكات الــي

يتعرضــون إلبهــا وتداعيــات قصــف ق ـوات التحالــف الــدويل علــى تلــك املناطــق.

شكر وعزاء

خالــص العـزاء جلميــع أســر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم ،وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء
احملليــن وذوي الضحــااي ،الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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