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األحد 23 أيلول 2018

يف الذكرى السَّنوية الرابعة لتدخل قوات 
التَّحالف الدويل يف سوراي، الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان تعرض قاعدة بياانت احلوادث 
اليت شكَّلت انتهاكات للقانون الدويل

مقتل 2832 مدنياً بينهم 861 طفاًل
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 احملتوى: 
أواًل: املقدمة:

اثنياً: حتليل لواقع انتهاكات قوات التَّحالف الدويل حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: التحالف الدويل يقرُّ ببعض االنتهاكات

رابعاً: االسرتاتيجية املتَّبعة من قبل قوات التحالف الدويل يف العام الرابع
خامساً: تفاصيل تستعرض بعض احلوادث املسجَّلة يف العام الفائت يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

سادساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
ــنوية الرابعــة لتدخــل قــوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي، ومنــذ تدخــل قــوات  ُيصــادف يــوم 23/ أيلــول/ 2018 الذكــرى السَّ
التحالــف الــدويل الــي تقودهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بتاريــخ 23/ أيلــول/ 2014 هبــدف القضــاء علــى تنظيــم داعــش 
اإلرهــايب، قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق حــوادث القصــف الــي شــكَّلت انتهــاكاً لقواعــد القانــون الــدويل العــريف، 
وقمنــا ببنــاء قاعــدة بيــاانت خاصــة جلميــع احلــوادث، 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 
مــن بيــاانت، ذلــك عــر عمليــات الرَّصــد والتَّوثيــق املســتمرة، الــي يقــوم هبــا فريقنــا، وجتميــع تلــك احلــوادث بشــكل تراكمــي، وقــد 
قمنــا إبصــدار مــا جمموعــه حــى اآلن 14 تقريــراً، وهــذا هــو التَّقريــر اخلامــس عشــر، وحتتــوي تلــك التقاريــر بيــاانت عــن أبــرز تلــك 

ــن بعــض تلــك احلــوادث جمــازر مروِّعــة راح ضحيتهــا العشــرات مــن املدنيــن دفعــة واحــدة. احلــوادث الــي وقعــت، وتتضمَّ

ــن جممــوع التَّقاريــر، الــي توثِّــق أبــرز هجمــات قــوات التَّحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف أيلــول/  الرابــط التَّــايل يتضمَّ
2014 ومــا تبعهــا مــن انتهــاكات قتــل وتشــريد قســري، وتــرُد يف هــذه التقاريــر كميــة كبــرة مــن البيــاانت املتعلقــة ابحلــوادث، الــي 

متكنَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا:

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R180911 
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ومنذ أيلول/ 2017 حى أيلول/ 2018 حدثت تغرات واســعة يف توزُّع مناطق الســيطرة يف اجلزء الشــرقي والشــمايل الشــرقي 
مــن ســوراي، واحنســرت بشــكل كبــر ســيطرة قــوات تنظيــم داعــش، بســبب الضــرابت اجلويــة الكثيفــة لقــوات التَّحالــف الــدويل، 
وعمليــات قصــف مدفعــي وصاروخــي مــن قبــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة املشــكَّلة بشــكل أساســي مــن قــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي الكــردي واملدعومــة مــن قبــل قــوات التَّحالــف الــدويل، ومــا يعنينــا كمنظمــة حقوقيــة هــو بشــكل أساســي مــا تســبَّبت بــه 
العمليــات العســكريَّة مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين، وانعــكاس ذلــك علــى املواطــن الســوري يف تلــك املناطــق، وأبعــاد 
ســيطرة قــوات حتمــل صبغــة عرقيــة وارتباطــات خــارج حــدود الدولــة الســورية علــى اســتقرار وأمــان اجملتمــع الســوري يف املناطــق الــي 

ســيطرت عليهــا بعــد اهنــزام تنظيــم داعــش.

تضمَّنــت هزميــة تنظيــم داعــش انتهــاكات حتمَّلهــا املدنيــون بشــكل أساســي، فقــد تدمَّــرت مبــاٍن وحمــالت وبنيــة حتتيــة بشــكل 
يصعــب أن حيصــى، وتشــرَّد عشــرات آالف الســكَّان 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، وإشــراكهم احلقيقــي 

يف حكــم مناطقهــم.

ــَذ أي هجــوم، وقــد أنكــرت يف كثــر مــن  تدَّعــي قيــادة قــوات التحالــف الــدَّويل اختاذهــا مجيــع االحتياطــات املمكنــة قبــل أن تُنفِّ
املناســبات التقاريــر اإلعالميــة واحلقوقيــة، الــي ُتشــر إىل وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن نتيجــة الغــارات اجلويــة، وُتظهــر التَّقاريــر الشَّــهرية، 
ــن عاليــاً  الــي تصدرهــا قــوات التَّحالــف الــدويل تفصيــالً للهجمــات الــي يتــم العمــل عليهــا والتَّحقيــق فيهــا، وعلــى الّرغــم مــن أنَّنــا نُثمِّ
عمليات التَّحقيق ومراجعة األدلة إالَّ أنَّ قدراً أكر من الشفافية والتَّنسيق مع اجلهات املوثوقة مطلوب يف مثل هذه التَّحقيقات، 

وجيــب أن يكــون هنــاك ابلتــوازي خططــاً عاجلــة علــى الصَّعيــد االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي يف تلــك املناطــق.

هــذا هــو التَّقريــر اخلامــس عشــر، الــذي ُتصــدره الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابالســتناد إىل قاعــدة البيــاانت، الــي متتلكهــا، 
ويغطــي املــدة مــا بــن أيلــول/ 2017 و أيلــول/ 2018. ويشــمُل عمليــة حتديــث حلصيلــة املدنيــن الذيــن قتلــوا مــن قبــل قــوات 
التحالــف الــدويل واملســجلن لدينــا ابألمســاء والتَّفاصيــل، كمــا يســتعرض حــوادث جديــدة متكنَّــا مــن توثيقهــا ومل تــرد يف تقاريــران 

الســابقة، ويشــتمل علــى توصيــات إضافيــة أنمــل مــن قــوات التَّحالــف الــدويل أن تضعهــا يف عــن االعتبــار.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يتوجــب علــى قــوات 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 ُتســيطر 
عليها والي تشــكل ثلث مســاحة ســوراي، ويبدأ ذلك بعودة املشــردين قســرايً إىل منازهلم، والبدء بتعويض اخلســائر 

الــي تســبَّبت هبــا”.
 

املنهجية:
ُيســلِّط التَّقريــر الضــوء علــى اهلجمــات غــر املشــروعة، الــي نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي يف املــدة بــن 23/ أيلــول/ 
2017 حــى 23/ أيلــول/ 2018، كمــا يــورد حتليــاًل لبيــاانت تضــمُّ االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات التَّحالــف الــدويل ووثَّقتهــا 

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

خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وأيضــاً االعتمــاد علــى َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، 
إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، ورابعــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة 

قامــت بعــالج 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 شــهادتن حصلنا عليهما عر حديث 
مباشــر مع الشــهود، وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم 

على اســتخدام املعلومات الي يُقدِّموهنا يف هذا التَّقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ
أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التَّقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَّــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة للتَّنظيمــات اإلســالمية املتشــدِّدة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا أنَـّـه مل يتــم توجيــه أي 

حتذيــر مــن قبــل قــوات التَّحالــف الــدويل للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.
 

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســّبب بــه القصــف.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة.

اثنياً: حتليل لواقع انتهاكات قوات التَّحالف الدويل حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ُتظهــر قاعــدة بيــاانت احلــوادث 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 العامن األولن 
ــا أكثــر دقــة وأقــلَّ تســبُّباً يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــن، واســتهدفت يف معظمهــا مراكــز عســكرية وخمــازن أســلحة اتبعــة لتنظيــم  أبهنَّ
داعــش مقارنــة مــع اهلجمــات يف العامــن األخريــن، الــي كانــت أكثــر عشــوائية، والــي رصــدان فيهــا اســتخداماً متكــرراً لســالح 
املدفعيــة، الــذي يتَّصــف أبنــه أقــل قــدرة علــى إصابــة األهــداف، كمــا ســجَّلنا اســتخداماً حمــدوداً لذخائــر الفوســفور األبيــض يف 

مناطــق بعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات.

كمــا شــهَد العامــان األخــران دعمــاً علنيــاً ومتزايــداً لقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، علــى الرغــم مــن ارتــكاب األخــر 
أمناطــاً واســعة مــن االنتهــاكات يرقــى بعضهــا إىل جرائــم حــرب وبشــكل خــاص جرميــة التَّشــريد القســري، الــي ارتكبــت علــى 
خلفيــة عرقيــة، وبلغــت ذروة هــذا الدَّعــم أثنــاء معركــة اســتعادة حمافظــة الرقــة، الــي امتــدَّت علــى مــدى قرابــة عــام )تشــرين الثــاين/ 
2016 حــى تشــرين األول/ 2017( وكانــت هــذه احلقبــة هــي األكثــر دمويــة علــى اإلطــالق مقارنــة ببيــاانت مجيــع األشــهر 
وتســبَّبت يف مقتــل مئــات املدنيــن يف حمافظــة الرقــة وحدهــا وتشــريد قرابــة ربــع مليــون ســوري ال يــزال قســم كبــر منهــم غــر قــادر 

علــى العــودة إىل منازهلــم.
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وابالســتناد إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بقــوات التَّحالــف الــدويل نســتعرض عــدة إحصائيــات 
ألبــرز انتهــاكات قــوات التَّحالــف الــدويل منــذ 23/ أيلــول/ 2014 حــى 23/ أيلــول/ 2018:

ألف: حصيلة الضحااي:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 2832 مدنيــاً بينهــم 861 طفــاًل، و617 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات 

التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى 23/ أيلــول/ 2018

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنين على يد قوات التَّحالف الدويل حبسب األعوام على النَّحو التايل:

• منذ 23/ أيلول/ 2014 حى 23/ أيلول/ 2015: 249 مدنياً، بينهم 12 طفاًل و62 سيدة  
• منذ 23/ أيلول/ 2015 حى 23/ أيلول/ 2016: 398 مدنياً، بينهم 168 طفاًل، و113 سيدة 

• منذ 23/ أيلول/ 2016 حى 23/ أيلول/ 2017: 1753 مدنياً، بينهم 578 طفاًل، و311 سيدة
• منذ 23/ أيلول/ 2017 حى 23/ أيلول/ 2018: 432 مدنياً، بينهم 103 طفاًل، و131 سيدة 

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنين على
يد قوات التَّحالف الدويل حبسب

احملافظات على النحو التايل:
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توزَّعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى يــد قــوات التَّحالــف الــدويل يف عهــد كل مــن الرئيســن األمريكيــن “ابراك أوابمــا” 
ودوانلــد ترامــب” علــى النحــو التــايل:

• يف عهد الرئيس “ابراك أوابما”:976  مدنياً، بينهم 194 طفاًل، و294 سيدة
• يف عهد الرئيس “دوانلد ترامب”: 1856 مدنياً بينهم 667 طفاًل، و323 سيدة 

ابء: حصيلة اجملازر )مقتل مخسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة(:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب قــوات التحالــف الــدويل مــا ال يقــل عــن 156 جمــزرة منــذ تدخلهــا العســكري 
يف ســوراي حــى 23/ أيلــول/ 2018

توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب األعوام على النَّحو التايل:

• منذ 23/ أيلول/ 2014 حى 23/ أيلول/ 2015: 8
• منذ 23/ أيلول/ 2015 حى 23/ أيلول/ 2016: 11

• منذ 23/ أيلول/ 2016 حى 23/ أيلول/ 2017: 110
• منذ 23/ أيلول/ 2017 حى 23/ أيلول/ 2018: 27
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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 170 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، منهــا 15 منشــأة 
طبيــة، و25 مدرســة، و4 أســواق؛ تســبَّبت هبــا هجمــات قــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى 23/ 

أيلــول/ 2018

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب األعوام على النَّحو التايل: 

• منذ 23/ أيلول/ 2014 حى 23/ أيلول/ 2015: 10 حادثة بينها 1 على منشأة طبية
• منذ 23/ أيلول/ 2015 حى 23/ أيلول/ 2016: 25 حادثة بينها 3 على مدارس، و3 على منشآت طبيَّة

• منذ 23/ أيلول/ 2016 حى 23/ أيلول/ 2017: 123 حادثة بينها 20 على مدارس، و7 على منشآت طبيَّة، و3 على أسواق.
• منذ 23/ أيلول/ 2017 حى 23/ أيلول/ 2018: 12 حادثة بينها 4 على منشآت طبية، و2 على مدارس، و1 على سوق. 
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توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء
على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب احملافظات

السورية على النحو التايل:

دال: التَّشريد القسري:
تســبَّبت اهلجمــات اجلويَّــة الكثيفــة، الــي مل متيِّــز يف كثــر مــن األحيــان بــن األهــداف املدنيــة والعســكرية، ابنتشــار حالــة مــن الرُّعــب 
ــع اســتخدام القصــف املدفعــي؛ مــا أجــر عشــرات اآلالف علــى الفــرار والتَّشــرد ومل يكــن  ــكان، وتعــزَّز ذلــك عنــد توسُّ لــدى السُّ
هنــاك أتمــن خميمــات أو مراكــز إيــواء حُتقِّــق أدىن املعايــر اإلنســانية، وقــد أشــران إىل هــذا النَّمــط مــن االنتهــاكات بشــكل تفصيلــي 
يف تقاريــر ســابقة، وجتلّــى بشــكل خــاص أثنــاء معركــة اســتعادة حمافظــة الرقــة، وقــد تســبَّبت العمليــات العســكرية يف حمافظــات 
الرقــة وديــر الــزور واحلســكة يف نــزوح مــا ال يقــل عــن 550 ألــف نســمة، تتحمَّــل كل مــن قــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي 
ذهــم دروعــاً بشــرية، لقــد وثَّقنــا احتجــاز قــوات ســوراي  الدميقراطيــة مســؤولية تشــريدهم، إضافــة إىل تنظيــم داعــش اإلرهــايب الــذي اختَّ
الدميقراطيــة آالف الســكان املشــرَّدين منهــم يف خميمــات ُتســيطر عليهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة كمخيــم عــن عيســى مشــال الرقــة.

إضافــة إىل ذلــك، فقــد تســبَّب القصــف يف دمــار واســع حــوَّل 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 يفــرتض علــى القــوات املســيطرة البــدء 

مباشــرة برتميمهــا كاملشــايف واملــدراس واألســواق والطُّرقــات.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

https://drive.google.com/file/d/1oRcrPcJIpjcS8AQg3C6Hyg1TmhTgn8LB/view
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اثلثاً: التحالف الدويل يقرُّ ببعض االنتهاكات:
يف آب/ 2018 نشــرت قيــادة التحالــف تقريرهــا الشــهري عــن الضحــااي املدنيــن الذيــن تســبَّبت هجماهتــا يف مقتلهــم، وأفــاد 
التقريــر عــن وقــوع مــا ال يقــل عــن 1061 ضحيــة مدنيــاً يف هجمــات نفَّذهــا الّتحالــف الــدويل يف كل مــن ســوراي والعــراق، لكــن 
مقارنــة بســيطة مــع قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــي تتضمَّــن ضحــااي هجمــات قــوات التَّحالــف الــدويل فــإنَّ 
حصيلــة الضحــااي الــي اعــرتف هبــا التحالــف يف كل مــن ســوراي والعــراق ال تتجــاوز نســبة %38 ممــا وثقنــاه لدينــا يف ســوراي فقــط، 
وحنــن دائمــاً مــا ُنشــر إىل أنَّنــا وثَّقنــا احلــدَّ األدىن ملتزمــن مبعايــر عاليــة يف التَّوثيــق، إنَّ مجيــع الضحــااي املوثقــن لدينــا ُمســجلون 
ابالســم الثالثــي والصــور واتريــخ ومــكان وســبب الوفــاة، وهلــذا فنحــن طالبنــا مــراراً قيــادة التَّحالــف و وزارة الدفــاع األمريكيــة 
بضــرورة التنســيق ومشــاركة البيــاانت مــن أجــل تــاليف تكــرار احلــوادث املأســاوية، وحماســبة علنيــة وواضحــة ملــن تســبب يف تكــرار 

هــذه االنتهــاكات.

قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراجعــة 25 تقريــراً أصدرهتــا قــوات التحالــف الــدويل، وخُلصــت عمليــات املراجعــة 
إىل اعــرتاف قــوات التَّحالــف الــدويل بـــ 100 هجمــة تســبَّبت يف وقــوع ضحــااي مدنيــن، منهــا 23 هجمــة أدَّت إىل جمــزرة )5 
ضحــااي قضــوا يف مــكان واحــد ودفعــة واحــدة( يف حــن أنَّ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وثــق مــا ال يقــل عــن 156 

جمــزرة يف املــدة ذاهتــا، أي بفــارق 133 جمــزرة، وهــذا ليــس ابلفــارق البســيط.

وعلــى ســبيل املثــال ويف تقريــر ســابق لقــوات التَّحالــف الــدويل ُنِشــَر يف حزيــران 2018 اعرتفــت قيــادة التَّحالــف بقتــل 40 مدنيــاً 
يف غــارة جويــة علــى مدرســة يف بلــدة املنصــورة بريــف الرقــة يف آذار/ 2017 بعــد أن أنكــرت عــدة مــرات ذلــك مدعيــة أنَّ الغــارة 
اجلويــة اســتهدفت 30 مقاتــاًل يتبعــون تنظيــم داعــش، أمــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثــَق مقتــل 42 مدنيــاً يف 
هــذا اهلجــوم، وكانــت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة قــد أعــدت حتقيقــاً مميــزاً 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 تشــرين األول/ 2017 اخنفضــت وتــرة اهلجمــات الــي تشــنُّها قــوات التحالــف الــدويل وتراجــع معهــا 
ــز قصــف قــوات التحالــف الــدويل بعــد ذلــك ابجتــاه حمافظــة ديــر الــزور وريــف احلســكة اجلنــويب،  ابلتــايل حجــم االنتهــاكات، وتركَّ
كما دعمت قوات ســوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية يف معركة عاصفة اجلزيرة الي انطلقت يف أيلول/ 2017، وهدفت 
للســيطرة علــى مدينــة مركــدة بريــف احلســكة اجلنــويب وقــرى ريــف ديــر الــزور مشــال هنــر الفــرات )قــرى اجلزيــرة(، ويف غضــون قرابــة 
شــهرين علــى انطــالق املعركــة اســتطاعت قــوات 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 الفــرات ) قــرى جزيــرة (، وبســطت ســيطرهتا علــى 

القــرى والبلــدات املمتــدة مــن البصــرة وصــواًل إىل أطــراف مدينــة هجــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1562215/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1562215/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report/
https://drive.google.com/file/d/1Xbc0VO5i132YhNRzdu6_PzPMQPegK3R1/view
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واســتمرَّ تقــدُّم قــوات ســوراي الدميقراطيــة، حيــث ســيطرت علــى منطقــة أبــو حامضــة بريــف احلســكة اجلنــويب، وابلتــايل تراجــع 
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 يــزال ُيســيطر عليهــا تنظيــم داعــش حــى اللحظــة، وهــو أمــر يدعــو لالســتغراب مــن وجهــة نظــران، 
وتصلنــا بــن احلــن واآلخــر أخبــار عــن مناوشــات وعمليــات كــر وفــر، كان آخرهــا يف إطــار معركــة” دحــر اإلرهــاب” الــي أعلنــت 
عنهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف10 / أيلــول اجلــاري، لكنَّنــا مل نعــد نرصــد غــارات جديــدة لقــوات الّتحالــف الــدويل حبيــث تدعــم 

تقدمــاً فعليــاً لقــوات ســوراي الدميقراطيــة، وابلتــايل إهنــاء ســيطرة داعــش متامــاً، وهــو أمــر يدعــو للحــرة الشــديدة.

الحظنــا يف النِّصــف األول مــن عــام 2018 اســتخدام قــوات التَّحالــف الــدويل لســالح 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 أنَّــه قــد حتــوَّل إىل أحــد مقــرات التَّحالــف الــدويل، حيــث ُتشــر املعطيــات لدينــا إىل وجــود 
قاعــدة جويــة لطائــرات التَّحالــف الــدويل يف تلــك املنطقــة، كمــا رصــدان وجــوداً لقــوات بريــة مشــرتكة اتبعــة لــكل مــن قــوات 
التَّحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة يف القــرى والبلــدات، الــي متَّــت الســيطرة عليهــا مــن قبــل قــوات ســوراي الدميقراطيــة.

https://drive.google.com/file/d/1PBeRiRpMLsj1kn5CsEqUX5qb4sCJ5rWq/view
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خامســاً: تفاصيــل تســتعرض بعــض احلــوادث املســجَّلة يف العــام الفائــت يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان:

يف املدة ما بن 23/ أيلول/ 2017 حى 23/ أيلول/ 2018 وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف قاعدة بياانهتا:

• مقتل 432 مدنياً، بينهم 103 طفاًل و131 سيدة )أنثى ابلغة(
• ما ال يقل عن 27 جمزرة

• ما ال يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منها 4 على منشآت طبية، و2 على مدارس، و1 على سوق.
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توزَّعت حصيلة الضحااي املدنين على احملافظات السورية على النحو التايل: 

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

وقــد صنَّفنــا هــذه اهلجمــات ضمــن قاعــدة البيــاانت إىل عــدة أمنــاط، علــى ســبيل املثــال: هنــاك حــوادث تســبَّبت يف وقــوع جمــازر 
وهجمــات اســتهدفت مراكــز حيويــة مدنيَّــة، إضافــة إىل هجمــات تســبَّبت يف وقــوع ضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة وعناصــر الدفــاع 

املدين.

https://drive.google.com/file/d/1oiI_I1sZkIJhgXkzE1x7aNN2O3jNEoDk/view
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ألف: أبرز اهلجمات اليت تسبَّبت يف جمازر:
حمافظة دير الزور:

األربعــاء 13/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة اجلــرذي الشــرقي 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 21 طفــاًل، و5 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

اجلمعة 2/ شــباط/ 2018 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التَّحالف الدويل ابلصواريخ املشــفى امليداين يف قرية البحرة 
بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنياً دفعة واحدة، بينهم 2 طفاًل، و3 ممرضاً من كادر املشــفى الطيب. 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثة.
 

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 01:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 40 مدنيــاً –انزحــون مــن مدينــة الســفرة بريــف حمافظــة حلــب 

الشــرقي-، بينهــم 21 طفــاًل، و13 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 25/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ســيارة مدنيَّــة تُقــلُّ انزحــن يف ابديــة 
قريــة الشــعفة التَّابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي يف أثنــاء حماولتهــم التَّوجــه إىل خميــم العلــواين الواقــع يف ابديــة قريــة 
السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و4 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ختضــع ابديــة 

الشــعفة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
الضحااي انزحون من قرية الباغوز التَّابعة ملنطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

رضيع قُِتَل إثَر هجوم طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل على قرية البحرة/ دير الزور 4/ 2/ 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

اخلميــس 31/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة ابغــوز فوقــاين التابعــة ملنطقــة 
البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً بينهــم طفــالن، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 21/ حزيــران/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصَّواريــخ مدينــة الشــعفة التابعــة 
ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً دفعــة واحــدة –انزحــون مــن مدينــة املوصــل يف 

العــراق-، بينهــم 4 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

حمافظة احلسكة:

الثــالاثء 1/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ بلــدة تــل اجلايــر بريــف حمافظــة 
احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 26 مدنيــاً، بينهــم 16 طفــاًل، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.
 

اجلمعــة 11/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة احلمــادي التابعــة ملدينــة 
الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً )3 أطفــال، و5 ســيدات(. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو عبيــدة1، وهــو مــن ذوي الضحــااي ويُقيــم يف مدينــة دمشــق، أخــران أنَّــه 
تواصــل مــع بعــض الســكان الذيــن جنــوا مــن اهلجــوم وأخــروه أنَّ طائرتــن اتبعتــن لقــوات التَّحالــف نفــذات غارتــن جويتــن علــى القريــة 
وقصفــت إحــدى الطائرتــن صاروخــاً اســتهدف منــزل أمحــد احلمــادي: “قالــوا يل إنَّ اهلجــوم وقــَع قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف 

ليــاً، وإنَّ الغــارة اســتهدفت منــزالً طينيــاً فاهنــار بســرعة واحــرتق كل مــن كان فيــه، كانــوا 12 شــخصاً ماتــوا مجيعــاً”.

قــال أبــو عبيــدة أنَّ أقــرابءه الناجــن مــن اهلجــوم أخــروه أنَّ املنطقــة املســتهدفة خاليــة مــن أيَّــة مقــرات لتنظيــم داعــش وأنَّ أقــرب 
مــكان قــد يتواجــد فيــه التَّنظيــم يبعــد قرابــة 4 كــم.

1  عر تطبيق ماسنجر يف 18/ أيلول/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5791825,40.8886321,12z/data=!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
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اخلميــس 31/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة ذيــب هــداج بريــف 
احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة بينهــم 4 طفــاًل، و3 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 4/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
اجلــزاع التَّابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و2 ســيدة 

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

الثــالاثء 12/ حزيــران/ 2018 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل غارتــن ُمتتاليتــن ابلصَّواريــخ علــى قريــة 
تــل اجلايــر التَّابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــاًل، و2 ســيدة 

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

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد فيصــل الباشــا2 أحــد الناجــن مــن اهلجــوم، يُقيــم الســيد فيصــل حاليــاً يف 
مدينــة احلســكة، قــال فيصــل إنَّ ســيارات اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة كانــت تتجــوَّل يف أحيــاء القريــة قُبيــل اهلجــوم بقرابــة 
ســاعة: “كانــوا يبحثــون عــن عناصــر تنظيــم داعــش، لكــن التنظيــم كان قــد انســحب مــن القريــة منــذ أايم، حــى أنَّ التَّنظيــم 

مل يُنِشــئ مقــرات لــه يف قريتنــا”.

قــال فيصــل إنَّ قــوات ســوراي الدميقراطيــة خرجــت مــن القريــة مث تعرَّضــت لكمــن مــن قبــل عناصــر تنظيــم داعــش علــى أطــراف 
القريــة؛ مــا أدى الشــتباكات اســتمرَّت قرابــة نصــف ســاعة: “بعــد توقِّــف االشــتباكات مسعنــا صــوت حتليــق طائرتــن إحدامهــا 
مروحيــة واألخــرى اثبتــة اجلنــاح، لكــنَّ ذلــك كان اعتيــادايً ابلنســبة لنــا، بعــد حلظــات اهنــار املنــزل فــوق رؤوســنا ومل أعــد أمســع 
إال صــراخ األطفــال وأصــوات انفجــارات، مل أدرك مــا حصــل إال بعــد أن متَّ انتشــايل مــن حتــت األنقــاض، قــال يل اجلــران 
إن الطــران اســتهدف املنــزل بصــاروخ، لقــد حــاول األهــايل إنقــاذ مــا تبقــى مــن عائلــيت لكــنَّ الطائــرة عــادت واســتهدفت 
املــكان بعــد ســاعة مــن اهلجــوم؛  مــا أدى إىل إصابــة 8 أشــخاص، ومل يتــم اســتكمال عمليــة اإلنقــاذ حــى الصبــاح خوفــاً 

مــن تكــرار القصــف”.
 

2  تواصلنا معه عر تطبيق ماسنجر يف 19/ أيلول/ 2018
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حمافظة الرقة:

اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 18:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل 3 صواريــخ 
علــى بنــاٍء ســكين –معــروف ببنــاء مطعــم البيــك- قــرب مدرســة املعــري يف شــارع القطــار مشــال مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 
32 مدنيــاً -انزحــون مــن مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي-، بينهــم 16 طفــاًل، و10 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. كانــت 

املنطقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ليــل الثــالاثء 3/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصَّواريــخ بنــاًء ســكنياً مقابــل 
مبــى االحتــاد النســائي يف حــارة البــدو مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 طفــاًل، 

و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

السبت 7/ تشرين األول/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التَّحالف الدويل ابلصواريخ بناًء سكنياً يف حارة البدو 
مشال غرب مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنياً )5 أطفال ووالدهتم(. ختضع املنطقة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

الســبت 7/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدَّويل بنــاًء ســكنياً -يُعــرف ببنــاء 
الكنيطــر- مقابــل موقــف مســجد األنصــار يف حــي التَّوســعية مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 8 

طفــاًل، و5 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. كان احلــي خاضعــاً لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

ابء: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:

الثــالاثء 5/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صاروخــاً 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 أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

األحــد 19/ آب/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 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 أبضــرار ماديــة 

كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1qa-xBbRH-2UUd7wfIZr0tSpuAXps2SP0/view
https://www.youtube.com/watch?v=3oExcifqaVk
https://drive.google.com/file/d/15rFYLG5Kq6zFiI_1D38gb5wpDWMOReYa/view
https://www.youtube.com/watch?v=3oExcifqaVk
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اجلمعــة 22/ حزيــران/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قــرب املدرســة اإلعداديــة 
لــإانث يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار 

ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

اجلمعــة 2/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة 
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، كان مــن بــن ضحاايهــا 3 ممرضــاً مــن كادر املشــفى الطــيب، إضافــة 
إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.
 

اجلمعــة 2/ آذار/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 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 13/ أيلــول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 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.
 

https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5791825,40.8886321,12z/data=!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1483&token=MBdnwx9MkRAXUUPQTIVKqLJxiQ8fcrgP
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1594&token=kDYO5lp1ohaHsPaQrAQ43g6I96IFMBxW
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اخلميــس 14/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســوق مدينــة هجــن 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار عــدد مــن احملــالت التجاريــة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

البىن التحتية:
- األفران:

اإلثنــن 19/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن اخلضريــن للخبــز يف 
مدينــة هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- املنشآت الصناعية:

اخلميــس 12/ متــوز/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ معمــاًل إلنتــاج الثلــج يف 
بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املعمــل أبضــرار ماديــة متوســطة 

وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

- املقرات اخلدمية الرمسية:
األربعــاء 12/ أيلــول/ 2018 قرابــة الســاعة 23:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ 4 
حمــالت جتاريــة تعــود ملكيتهــا ألحــد املدنيــن ابلقــرب مــن مقســم الباغــوز لالتصــاالت يف قريــة الباغــوز التَّابعــة ملنطقــة البوكمــال 

بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف املقســم. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6881225,40.8342329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715
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اتء: أبرز ضحااي الكوادر الطبية والدِّفاع املدين:
عــالء حســن عــالوي احلمــام، صيــدالين، مــن أبنــاء حــي الدرعيــة مشــال شــرق مدينــة الرقــة، مواليــد عــام 1978، حاصــل علــى 
إجــازة يف الصيدلــة مــن إحــدى اجلامعــات األوكرانيــة ومتابــع يف اختصــاص خمــري، قُتــل يــوم الثــالاثء 3/ تشــرين األول/ 2017 

جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 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 26/ كانــون الثــاين/ 
2018 مــع طفلتهــا ســاجدة العلــي جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 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 2/ شــباط/ 2018 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور 

ــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة. الشَّ

جعفــر فرحــان السَّــامل، ممــرض، مــن أبنــاء قريــة طابيــة جزيــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ قُتــل يــوم اجلمعــة 2/ شــباط/ 2018 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 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 2/ شــباط/ 2018 
جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة البحــرة بريــف حمافظــة ديــر 

الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة.

زاهر محادي مسر احلسن

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT19kTEVOVUVLbFE/view
https://drive.google.com/file/d/1Uc9P41V1E8NEbbDnKXDA0L4wWdiI3Vv_/view
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سادساً: االستنتاجات والتوصيات: 
• إنَّ عمليــات القصــف العشــوائي غــر املتناســب الــي نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل تُعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل 

اإلنســاين، وإنَّ جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

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 ُتظهر 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 ُيشــارك فيهــا بشــكل فاعــل أبنــاء تلــك املناطــق.
• العمل بشكل جدي على توفر سبل حياة كرمية للمشردين قسرايً يف خميمات النزوح.

• حماسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه يف هجمات تسبَّبت يف وقوع جمازر حبق مدنين.
• جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنســاين الدويل والقانون الدويل العريف، وابلتايل فإنَّ دول التحالف الدويل 
تتحمَّــل 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 غــرار تنظيــم داعــش كالتنظيمــات اإلرهابيــة الــي تدعمهــا 

الدولــة اإلســالمية اإليرانيــة، وتقــوم ببنــاء قواعــد هلــا يف حلــب وريــف دمشــق.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
املتابعــة والتَّحقيــق يف احلــوادث الــواردة 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 قســرايً يف املناطــق الــي ُتســيطر عليهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة وإصــدار تقريــر عــن االنتهــاكات الــي 

يتعرضــون إلبهــا وتداعيــات قصــف قــوات التحالــف الــدويل علــى تلــك املناطــق.

شكر وعزاء
خالــص العــزاء 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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