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أوالً: المقدمة:

تستمر قوات التحالف الدويل منذ 23/ أيلول/ 2014 بشن هجمات جوية مستمرة ضد تنظيم 
داعش، على مواقع ومراكز ومشاريع البنية التحتية اليت من املمكن أن يستفيد منها التنظيم، 

تلك اهلجمات مل ختلف ضحااي من املقاتلني فحسب، بل طالت عدداً من املدنيني، بينهم نساء 
وأطفال، كما أكدان ذلك يف تقارير سابقة عديدة، سجلنا فيها مقتل ما اليقل عن 40 مدنياً، 

وذلك حىت اتريخ 14/ كانون األول/ 2014.
يف هذا التقرير نسجل حوادث قتل املدنيني من اتريخ 14/ كانون األول/ 2014، حىت 17/ 
شباط/ 2015. تسببت هذه احلوادث مبقتل ما اليقل عن 63 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و5 

نساء، ليصبح اجملموع الكلي للضحااي املدنيني 103 أشخاص، بينهم 11 طفاًل، و11 امرأة، 
بينهن امرأة أمريكية، وذلك حبسب توثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والصورة 

واملكان والزمان.
 

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»لألسف الشديد فإن القيادة املركزية لقوات التحالف تُنكر وقوع ضحااي مدنيني، على 

الرغم من مجيع التقارير السابقة املزودة بتحقيقات حتتوي شهادات وصور وفيديوهات 
وأمساء الضحااي، حنن على استعداد إلثبات ذلك من ذوي الضحااي أنفسهم، جيب 
أن يكون هناك حتقيقات ومتابعة جدية، من أجل احملاسبة واملسائلة، وأيضاً تعويض 

املتضررين«.

ال تستطيع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تسجيل أو توثيق الضحااي الذين قتلوا ضمن 
صفوف تنظيم داعش، وال يستطيع أحد أن يدعي ذلك، إال ضمن الربوبوغندا اإلعالمية؛ 

ذلك ألن تنظيم داعش ال ينشر أبداً أمساء أو صور أو فيديوهات أو أي معلومات عنهم، وال 
يوجد مصادر معلومات أو مراسلني ضمن صفوف تنظيم داعش تنقل األخبار وصور وأعداد 

الضحااي.



نسان 2الشبكة السورية لحقوق الإ

ثانيًا: الملخص التنفيذي 14/ كانون األول/ 2014  حتى 17/ شباط/ 2015:

وقعت يف تلك املدة سبعة حوداث، تسببت يف مقتل 63 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و5 نساء، 
أبرز تلك احلوادث كان قصف مبىن السرااي يف مدينة الباب بريف حلب، الذي تسبب مبقتل 

51 مدنياً على األقل، بينهم سيداتن وطفالن.
احلادثة األوىل: 

)هذه احلادثة مل يتضمنها التقرير السابق ألهنا وقتها كانت ما زالت قيد البحث(
يوم اخلميس 11/ كانون األول/ 2014، قرابة الساعة الثانية ومخس وأربعني دقيقة عصراً، شنت 
طائرة للتحالف الدويل هجوماً على مطار اجلراح العسكري الواقع على طريق مسكنة -دير حافر 

بريف حلب الشرقي ، الذي يقع حتت سيطرة تنظيم داعش، تسبب القصف يف حميط املطار 
مبقتل طفل كان يرعى األغنام.

احلادثة الثانية:
يف مساء يوم األحد 28/ كانون األول/ 2014، قرابة الساعة السابعة وثالثني دقيقة، 

قصفت طائرة حربية اتبعة لقوات التحالف الدويل مبىن السرااي »احلسبة« بصاروخني؛ ما تسبب 
ابهنيار كامل للمبىن الذي حوله تنظيم داعش ملركز احتجاز، وكان يضم عشرات املعتقلني. يقع 

املبىن يف الشارع العام وسط مدينة الباب بريف حلب ويستخدم كسجن مدين.
متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حىت اآلن من توثيق مقتل ما اليقل عن 51 شخصاً 

حمتجزاً، إضافة إىل سقوط قرابة 24 مصاابً، وقد استغرق التحقيق يف احلادثة وقتاً مضاعفاً 
بسبب سيطرة تنظيم داعش على املدينة والتضييق الشديد على أهلها.

احلادثة الثالثة:
يوم األحد 28/ كانون األول/ 2014، قرابة الساعة الثامنة والربع مساًء، شنت طائرات 

التحالف الدويل هجوماً على مبىن املركز الثقايف يف مدينة جرابلس الواقعة على احلدود السورية 
الرتكية، استهدف القصف املسرح القائم يف اجلهة الغربية من املركز الثقايف، أبربعة صواريخ؛ ما 

تسبب أبضرار كبرية يف املسرح، ومقتل سجني مدين.
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احلادثة الرابعة:
مساء يوم األحد 11/ كانون الثاين/ 2015 ، شنت طائرات التحالف الدويل غارة جوية على 

مصفاة نفط كهرابئية )فرازة نفط(، تقع يف منطقة الشبلي قرب بلدة امليادين يف ابدية الشامية 
بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب مبقتل أربعة مدنيني بينهم مهندس برتول، كما تسبب القصف 

بدمار املصفاة بشكل كامل.

احلادثة اخلامسة:
يوم اإلثنني يف 2/ شباط/ 2015، قرابة الساعة السابعة والنصف مساء، استهدف طريان 

التحالف الدويل منزاًل طينياً تقطنه عائلة »إبراهيم املصيول« ، يقع ابلقرب من حقول )كبيبة( 
النفطية مشال مدينة الشدادي، بريف احلسكة اجلنويب، ما تسبب مبقتل أب مسن وابنتيه، ونفوق 

قطيع األغنام الذي كان ميلكه.

احلادثة السادسة:
يوم اجلمعة 6/ شباط/ 2015، أعلن تنظيم داعش عن مقتل الرهينة األمريكية كايال جني مولر، 
26 عاماً، نتيجة قصف الطريان األردين التابع لقوات التحالف الدويل ظهر اجلمعة  أحد مواقع 

التنظيم العسكرية يف ريف الرقة الشرقي.

احلادثة السابعة:
يوم األربعاء 11/ شباط/ 2015، قرابة الساعة العاشرة والنصف مساء، قامت طائرات التحالف 
الدويل بقصف منزل طيين خمصص ملبيت واسرتاحة موظفني يعملون يف أحد آابرالنفط يف منطقة 
كبيبة بريف احلسكة اجلنويب، تسبب القصف مبقتل اثنني من املوظفني وجرح آَخَرين، إضافة إىل 

أضرار كبرية يف املنزل.
 

الحظت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تركيزاً شديداً لدى قوات التحالف يف األشهر األخرية 
على استهداف مجيع املنشآت النفطية، ال سيما يف ريفي دير الزور واحلسكة الغنية حبقول 

النفط؛ ذلك هبدف جتفيف املصدر الرئيس لتمويل التنظيم، كما أهنا توفر أيضاً الوقود للعمليات 
العسكرية. وقد تسبب استهداف اآلابر واملصايف اليت يعتمد عليها أبناء تلك املناطق كمصدر 
رزق رئيس أبزمة اقتصادية خانقة يف تلك املنطقة؛ ألن ذلك تسبب بنقص كبري يف احملروقات 

)املازوت والبنزين والغاز(؛ ما أدى إىل ارتفاع األسعار بشكل غري معقول.
من بني الـ 103 أشخاص املدنيني الذين قتلهم التحالف الدويل، هناك 29 شخصاً قتلوا يف سبعة 
حوادث لقصف املنشآت واآلليات النفطية، أي ما يقارب ثلث إمجايل الضحااي، يبدو إهنا رسالة 

موجه لألهايل يف تلك املنطقة هتدف إىل حتذيرهم من خماطر العمل والتجارة يف جمال النفط، لكن يف 
املقابل ال يوجد خيارات لألهايل هناك للحصول على مورد للعيش، وحنن خنشى بشكل جدي من 
استمرار سقوط مزيد من الضحااي يف حال استمرت قوات التحالف يف تبين تلك السياسة نفسها.
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ثالثًا: تفاصيل الحوداث:

يوم اخلميس 11/ كانون األول/ 2014، قرابة الساعة الثانية ومخس وأربعني دقيقة عصراً، شنت 
طائرة للتحالف الدويل هجوماً على مطار اجلراح العسكري الواقع على طريق مسكنة -دير حافر 
بريف حلب الشرقي، الذي يقع حتت سيطرة تنظيم داعش. الطائرة قصفت املطار وحميطه بثالثة 

صواريخ،؛ ما تسبب مبقتل طفل كان جيلس قرب أحد املباين اليت مت استهدافها داخل املطار، 
ويذكر أن الطفل كان يرعى األغنام اليت ميتلكها أخوه املنتسب إىل تنظيم داعش، يف أراضي 

املطار الواسعة.
اسم الطفل: حممد القاسم، 14 سنة، من قرية الدروبية ابلقرب من مسكنة بريف حلب.

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحدث إىل أحد شهود العيان ويُدعى )حسن( 
وهو من سكان مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، الذي أفادان بشهادته حول احلادثة:

»عصر يوم اخلميس يف 11/ كانون األول/ 2014 ، شنت طائرة للتحالف الدويل 
هجوماً على مطار اجلراح العسكري »مطار كشيكش« الواقع على طريق مسكنة - دير 
حافر بريف حلب الشرقي، حيث استهدفت طائرة التحالف املطار بثالث غارات جوية 

مسعنا أصوات انفجاراهتا القوية اليت مل نسمع مثلها من قبل، فقد كانت ختتلف عن 
أصوات القصف بغارات النظام يف املنطقة سابقاً، وجاءت الغارات بعد ساعات طويلة 
من مساعنا لصوت الطنني الذي يبدو أنه انتج من حتليق طريان االستطالع يف املنطقة 

بشكل مستمر، وشاهدت طائرة التحالف وهي تغادر املكان ابجتاه احلنوب بعد أصوات 
االنفجارات وكانت تطري على ارتفاع منخفض.

يف اليوم التايل بلغين أن أحد رعاة الغنم مات بسبب غارة التحالف على املطار 
العسكري، وهو فىت عمره حنو 12 إىل 14 عاماً من قرية الدروبية بريف مسكنة، وهي 

قرية مالصقة للمطار، توجهت إىل القرية لتعزية أهل الطفل، فعلمت منهم أنه كان يقوم 
بتغذية أغنام أخيه -املنتسب إىل صفوف تنظيم داعش- من احلشائش واألعشاب اليت 
منت بشكل كثيف يف أراضي املطار الواسعة نتيجة األمطار الغزيرة مؤخراً، أبلغين األهل 
أن الطفل كان جيلس قرب أحد املباين اليت مت استهدافها داخل املطار وهو األمر الذي 
أدى إىل إصابة رأسه بشظااي معدنية هشمته بشكل شبه كامل، ليقوم األهل بدفنه يف 

قريتهم بعد استالمهم اجلثة من مقاتلي تنظيم داعش الذين فقدوا أيضاً قتلى يف الغارات 
ال أعرف عددهم«.

 الحادثـــــــة األولـــــى:
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حملة عن مدينة الباب مبىن السرااي:
تقع مدينة الباب يف الشمال السوري وتبلغ مساحتها قرابة 70 كم2، تبعد عن مدينة حلب 

38 كيلومرتاً حنو الشمال الشرقي، تعترب الباب اثين أكرب مدينة يف مناطق سيطرة التنظيم بريف 
حلب الشرقي بعد منبج، وفيها مراكز إدارية وأمنية ومعسكرات تدريب اتبعة للتنظيم، وحماكم 

مركزية، ويوجد مكتب وايل حلب يف مدينة اتدف بريف الباب.
يقع مبىن السرااي القدمية يف الشارع العام الرئيس وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وكان 

يضم هذا الشارع سابقاً مبىن املالية، واألمن العسكري، وأمن الدولة، ومبىن الربيد والبلدية، 
وشركة املياه والكهرابء، واملركز الثقايف، وتقع يف هنايته أكرب مدرسة يف املدينة، وقد حتولت أقسام 

منها إىل مقرات عسكرية لتنظيم داعش بعد سيطرته على مدينة الباب.
يعود اتريخ بناء مبىن السرااي إىل عام 1930م، يف عهد رئيس اجلمهورية الشيخ اتج الدين 

احلسين ليكون قصراً للحكومة، حيث ُبيَن من احلجر األبيض الصلب، وهو مكون من طابقني 
وقبو، يف مساحة طابقية تبلغ حنو 250 مرتاً مربعاً لكل طابق، وحُتيط به أشجار كثيفة من 

السرو، كما يقع خلفه مباشرة مبىن املالية القدمي.
اختذه تنظيم داعش مقراً له بعد سيطرته على املدينة، وحوله إىل سجن ُيسّمى »احلسبة«، 

حيث تتدرج هتم املساجني يف حمكمة احلسبة من الكفر والردة حىت التهم البسيطة مثل: عدم 
االلتزام ابلصالة، والتدخني، ولبس اجلينز، وعدم إغالق احملل التجاري يف وقت الصالة أو 

املشاجرات وغريها، لذلك يدخل وخيرج منه عشرات السجناء يومياً.

الحادثـــــــة الثانيــــــة: 

قصف مبنى السرايا في 
مدينة الباب:

https://www.google.com.eg/maps/@36.3828978,37.4581367,10z
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2VzFnVDczSjlOdzQ/view
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حيــوي  داعــش  تنظيــم  نشــره  موســع  لتقريــر  رابــط  يلــي  فيمــا 
حلــب(. )واليــة  عــن  وصــور  وتفاصيــل  معلومــات 

التحالــف  طــران  قبــل  مــن  الســرااي  مبــىن  تفاصيــل قصــف 
الــدويل ومــا نتــج عنــه:

الســاعة  وقرابــة   ،2014 األول/  28/ كانــون  األحــد  يــوم 
لقــوات  اتبعــة  حربيــة  مساء، شــنت طائرة  والنصــف  الســابعة 
التحالــف الــدويل هجومــاً علــى مبــىن الســرااي وســط مدينــة البــاب 
بصاروخــني، اخــرتق الصــاروخ األول ســطح املبــىن حــىت وصــل 
إىل القبــو حمــداثً فجــوات كبــرية يف األســطح الثالثــة، بعــد دقيقــة 
تقريبــاً تبعــه صــاروخ اثٍن؛ مــا تســبب بدمار شــبه كامــل للمبــىن، 
علــى مــن كان فيــه مــن احملتجزيــن، مل يتضــرر الســور الــذي حييــط 
ابملبــىن والــذي يبعــد عنــه حنــو 5 أمتــار، كذلــك بقــي الشــجر 
الــذي حييــط بــه أيضــاً ســليماً، زجــاج لوحــة اإلعــالانت املعلقــة 
على ابب املدخل الرئيس مل يتكســر، كما مل ُيصب األشــخاص 
الذيــن كانــوا يقفــون أمــام الســور خــارج املبــىن أبذى، ومل يتضــرر 

أي بنــاء أو زجــاج قريــب منــه.
يبــدو لنــا أن الســالح املســتخدم )الصاروخني( وشــكل الدمــار 
الــذي أحدثــه، كان األول مــن نوعــه يف قصــف قــوات التحالــف، 
حتديــداً،  املبــىن  ويســتهدف  دقيقــاً،  القصــف كان  أن  وأظهــر 
ويهــدف إىل تدمــريه وقتــل كل مــن فيــه، لقــد اهنــار املبــىن املكــون 
مــن طابقــني وقبــو بشــكل كامــل حنــو األســفل، دون وقــوع أي 

أضــرار بشــرية أو ماديــة يف حميــط املبــىن.

إىل نتائج أبرزها:
مبــىن الســرااي أو كمــا ُيســميه تنظيــم داعــش »احلســبة » كان يســتخدم ســجناً مدنيــاً، يدخلــه وخيــرج منــه يوميــاً العشــرات مــن الســجناء، . 1

غالبيتهــم مــن ذوي التهــم البســيطة أو الــيت هلــا عالقــة مبعاصــي تتعلــق مبخالفــات الشــريعة اإلســالمية.
تقاطعــت الــرواايت حــول متييــز شــهود العيــان صــوت حتليــق طــريان التحالــف الــدويل، عــن صــوت الطــريان احلــريب احلكومــي، فقــد أمجــع . 2

كثــريون علــى أن صــوت طــريان التحالــف كان غــري مألــوف وبعيــد، كمــا أن الطائــرة كانــت تقصــف مــن ارتفــاع عــاٍل جــداً.
تضاربــت املعلومــات حــول عــدد املعتقلــني الذيــن كانــوا يف مبــىن الســرااي قبــل القصــف حيــث تراوحــت مــا بــني 100 إىل 150 ســجيناً، . 3

وحنــن نرجــح وجــود حنــو 75 ســجيناً علــى األقــل حبســب عــدد الضحــااي الــذي وصلنــا مــا بــني قتيــل وجريــح.
كان توقيــت القصــف، قرابــة الساعة الســابعة والنصــف مســاء، وعــادة مــا يكــون قــد غــادر مبــىن الســرااي كبــار املوظفــني واملشــرفني علــى . 4

صورة ملتقطة للموقع من موقع خرائط غوغل. 

صورة من األرشيف ملبىن السرااي قبل تعرضه ألي قصف.

تشــري التحــرايت املطولــة الــيت أجرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، عــن طريــق مجــع املعلومــات واحلديــث مــع العديــد مــن أبنــاء املدينــة 
وشــهود العيــان )لــن نقــوم بنشــر أمسائهــم وشــهاداهتم بنــاء علــى طلبهــم، ســوف نقــوم بتزوديهــا فقــط جلهــات التحقيــق، ألســباب أمنيــة تتعلــق 

بســالمتهم، كــون املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش(.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2X1dnOWNRSUd6NjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2VzFnVDczSjlOdzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2V3hham1WVnoxbzQ/view
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إدارتــه يف هــذا الوقــت، ويبقــى فيــه بعــض عناصــر احلراســة، الذيــن قــد 
ال يتجــاوز عددهــم عــادة 8 أفــراد حبســب أقــوال الشــهود.

 مت فــرض طــوق أمــين حــول املبــىن فــور حصــول القصــف، وأُغلقــت . 5
الطرقــات املؤديــة إليــه لثالثــة أايم متواليــة، وذلــك طــوال مــدة انتشــال 
املشــاركة يف  مــن  احملليــة  اإلســعاف  ُمنعــت طواقــم  الضحــااي، كمــا 
إســعاف الضحــااي، واقتصــر أمــر انتشــال الضحــااي علــى فريــق الدفــاع 
املــدين وفريــق اإلســعاف اخلــاص ابلتنظيــم، علمــاً أن التنظيــم ميتلــك 
فريقــاً ضخمــاً مــن الكــوادر اإلســعافية التابعــة لــه وهــي حصــراً الــيت 

ُتكلــف مبهــام اإلســعاف حــني ضــرب مقــر عســكري لــه.
حبســب العديد من الرواايت اليت وصلتنا: مت اســتخراج 24 شــخصاً . 6

مصــاابً يف اليــوم األول للقصــف، وكانــت غالبيتهــم مــن الســجناء يف 
مبىن الســرااي، مث أطلق ســراحهم مباشــرة بعدها. فيما مت انتشــال حنو 
40 جثــة يف اليــوم الثــاين مــن حتــت األنقــاض كان مــن بينهــم 2 مــن 
عناصــر التنظيــم، ويف اليــوم الثالــث مث انتشــال 15 جثــة مــن بينهــم 2 
مــن عناصــر التنظيــم أيضــاً، كمــا مت إبالغنــا أنــه مل تبــَق جثــث أخــرى 
حتــت األنقــاض، أتكــدان حــىت اللحظــة مــن مقتــل )51 قتيــاًل مــن 
الســجناء(، كان أصغرهــم فــوق ســن الـــ 15 ســنة حبســب رواايت 
الشــهود، حصلنــا علــى أمســاء وبعــض التفاصيــل لـــ 28 منهــم حــىت 
حلظــة إعــداد التقريــر، مــازال التحــري جــارايً للحصــول علــى صــور 

وأمســاء وتفاصيــل لبقيــة الضحــااي.
فرض التنظيم حظراً صارماً على تســريب أية معلومة حول اجملزرة أو . 7

أمســاء ضحاايهــا، درءاً الحتجــاج ذوي املعتقلــني الــذي قتلــوا، إضافــة 
إىل أنــه اختــذ كل اإلجــراءات الــيت تعيــق عمليــة التحقيــق والتعــرف 
علــى الضحــااي، فقــد قــام التنظيــم بتوزيــع اجلثامــني علــى مشــاٍف عــدة 
يف املدينــة، مــن أبرزهــا مشــفى ســكر واملشــفى امليــداين، وكان مينــع 
جتمــع األهــايل أمــام املشــايف، وحيظــر فتــح بيــوت عــزاء أو أن يُنــادى 
علــى أمسائهــم يف مــآذن املســاجد كمــا جــرت العــادة، األمــر الــذي 
أدى إىل بــث الرعــب يف نفــوس األهــايل مــن جمــرد اخلــوض يف األمــر، 

وهــذا أطــال مــدة التحقيــق والبحــث ابلنســبة لنــا.
 ســلم التنظيــم أكثــر مــن نصــف جثــث الضحــااي لذويهــم بعــد التعــرف . 8

عليهــم يف املشــايف ممن كانــت هتمهــم بســيطة )كالتدخــني ولبــس 
اجلينــز والتأخــر عــن الصــالة( أي كل مــن مل يتهــم ابلكفــر والــردة أو 
التعــاون مــع الكفــار أو املرتديــن، أمــا مــن تنوعــت هتمهــم بــني الكفــر 
والــردة  فقــد قــام التنظيــم بدفنهــم يف املقــربة احلديثــة غــرب مدينــة 
اعتبــار أهنــم كفــرة وقــد صــدر حبــق أغلبهــم أحــكام  البــاب، علــى 
ابإلعــدام. بقــي بعــض القتلــى ممــن مل يســتطع مــن تواصلنــا معهــم 

التعــرف عليهــم؛ بســبب التشــوه شــبه الكامــل يف اجلثــة.

آثـــــــــــــــــار الدمـــــــــــــار يف مبـىن الســــــــــــرااي

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2VXh0SjVPWkxTMzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2b2QwTWZWZ2xBQ2c/view
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يوم األحد 28/ كانون األول/ 2014 ، حنوالساعة الثامنة والربع مساًء، شنت طائرات 
التحالف الدويل هجوماً على مدينة جرابلس الواقعة على احلدود السورية الرتكية، حيث 

استهدف اهلجوم املسرح القائم يف اجلهة الغربية من مبىن املركز الثقايف يف املدنية أبربعة صواريخ، 
تسببت أبضرار كبرية يف املسرح، فيما مل تتأثر بقية أجزاء املبىن ابلقصف.

يقع املركز الثقايف وسط املدينة، ويستخدمه تنظيم داعش مقراً عسكرايً، كما حيوي سجناً يف 
أقبيته، يقع يف اجلهة الشرقية للمبىن وحُيتجز فيه عادة املعتقلون. وحيتوي إضافة إىل ذلك سجناً 

يف أقبية املركز يقع يف اجلهة الشرقية للمبىن وحيتجز فيه عادة املعتقلني.
ذكر لنا بعض أهايل املدينة، أن معتقاًل مدنياً من عائلة كزكز قُتل نتيجة لذلك القصف، وهو 

من سكان مدينة الباب، وذلك أثناء وجوده يف املسرح للتحقيق معه، وقد مت التحفظ على امسه 
من قبل تنظيم داعش رغم تسليم جثمانه لذويه يف مدينة الباب.

آاثر الدمار يف املركز الثقايف مبدينة جرابلس نتيجة قصف التحالف الدويل

الحادثـــــــة الثالثـــــة: 

مقتل سجين مدني في 
قصف المركز الثقافي 

في مدينة جرابلس 
بريف حلب

موقع املركز الثقايف جرابلس بريف حلب على خرائط غوغل.

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2M1NYMGJkTTg5bkU/view
https://www.google.com.eg/maps/place/36�49'14.4%22N+38�00'43.1%22E/@36.8206661,38.0119722,2907m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2M1NYMGJkTTg5bkU/view
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يوم األحد 11/ كانون الثاين/ 2015، وحنو الساعة السابعة مساء، شنت طائرات التحالف 
الدويل غارة جوية على مصفاة نفط كهرابئية )فرازة نفط(، تقع يف منطقة الشبلي قرب بلدة 

امليادين يف ابدية الشامية بريف دير الزور الشرقي، تبعد املصفاة قرابة 10 كم، عن حمطة القلعة 
اليت تقع بدورها على الشارع العام - طريق امليادين - بقرص – دير الزور، قام أصحاب تلك 

احملطة إبنشاء املصفاة لتزويدها ابلوقود واحملروقات.
تسبب القصف بدمار املصفاة بشكل شبه كامل، كما قُتل كل من كان موجوداً ابلقرب منها 
حلظة القصف، سجلنا مقتل أربعة مدنيني بينهم مهندس برتول، كانوا يعملون ويشرفون على 

املصفاة. كما تقاطعت رواايت الشهود أبنه ال يوجد آليات أو عناصر تتبع لتنظيم داعش 
ابلقرب من املصفاة، لكوهنا ملكية خاصة تعود لعائلة الضحااي.

أقرب مركز من مراكز تنظيم داعش املنتشرة على أطراف مدينة امليادين يبعد عن املصفاة 
املستهدفة قرابة 8 كم.

موقع مصفاة النفط يف منطقة الشبلي قرب بلدة امليادين بريف دير الزور الشرقي عرب 
موقع خرائط غوغل

الحادثـــــــة الرابعــــــة 

مقتل 4 مدنيين، بينهم 
مهندس في قصف 
مصفاة نفط بريف 

الميادين

https://www.google.com.eg/maps/place/34�59'09.0%22N+40�26'08.3%22E/@34.9509387,40.4130397,24532m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2OUN4TlBNc05BbzA/view
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أمساء الضحااي:
1- إبراهيم حممد السليمان، من قرية الطوب بريف دير الزور الشرقي.

2- رايض حممد اخلاطر، من قرية الطوب بريف دير الزور الشرقي.
3- ماهر محد العالوي، من قرية الطوب بريف دير الزور الشرقي.

4- حممد عواد احلسني، 24 عاماً، مهندس برتول، وهو من أبناء مدينة امليادين بريف دير الزور الشرقي، متزوج وله بنت امسها ايرا، 
عمرها عام واحد، خترج عام 2011، يعمل يف مصفاة نفط كهرابئية تقع يف منطقة الشبلي ضمن ابدية مدينة امليادين.

أخرب عدد من أبناء مدينة امليادين الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ليل املدينة حتول إىل هنار أثناء حلظات القصف بسبب اندالع 
النريان يف ابدية امليادين بعد استهداف طائرات التحالف للمنطقة، كما تزامن ذلك مع أصوات انفجارات عنيفة جداً هزت أرجاء ريف 

دير الزور الشرقي كافة.
أفادان السيد عدانن العمر وهو أحد أبناء مدينة العشارة:

»لقد ظننت أن الغارات استهدفت العشارة بسبب قوة االنفجارات، لكن بعد دقائق تبني يل أن القصف استهدف منطقة عني علي يف 
ابدية مدينة القورية املالصقة ملدينيت )العشارة(«.

السيد حممد وهو أحد سكان قرية غرانيج، وهي من قرى الشعيطات شرق سوراي:

»لقد صعدت مسرعاً إىل سطح املنزل ألرى ما الذي حدث؛ ألن االنفجارات هزت املنطقة أبكملها، وبعدها الحظت أن 
هناك حرائق تندلع داخل مدينة أبو محام املستهدفة من قبل طائرات التحالف وهي مدينة مالصقة لقرية غرانيج«.

حتدث أحد أبناء مدينة امليادين )ب.م ( إىل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وكان شاهداً على قصف مصفاة القلعة:
»حنو الساعة السابعة مساء من يوم األحد 11/ كانون الثاين/ 2015، كنت أقضي املساء يف منزيل مع بقية أفراد عائليت، 
وفجأة مسعت صوت حتليق عدد من الطائرات، توقعتها تعود لقوات التحالف الدويل، ألهنا دائماً ما حُتلق يف مساء املنطقة 

لياًل. وبعدها بلحظات استهدفت إحدى هذه الطائرات منطقة قريبة تقع يف ابدية امليادين، اليت تبعد عن منزلنا قرابة 4 كم.
لقد شعران حينها ابهتزازات يف كافة أرجاء املبىن املؤلف من طابقني، خرجت مسرعاً مع أفراد عائليت إىل الشارع خوفاً من 

اهنيار املنزل، وخصوصاً خوفنا من اهنيار األبنية املرتفعة، لقد شاهدت معظم أبناء املدينة خرجوا إىل الشوارع خلوفهم من 
السبب ذاته.

حلظات القصف كانت مرعبة ألهنا املرة األوىل اليت يكون فيها القصف عنيفاً هبذا الشكل، نظرت حينها عالياً فوجدت لون 
السماء قد حتول إىل األمحر بلون هلب النار الذي سببته الصواريخ اليت استهدفت مناطق عدة يف ابدية امليادين، وعلمت 

حينها من بعض األقارب أن »فرازة أو مصفاة القلعة للنفط«، اليت تقع على بعد 4 كم تقريباً من املدينة قد طاهلا القصف 
أيضاً، علماً أن هذه الفرازة تعود ملكيتها ألشخاص مدنيني ميتلكون »حمطة أو كازية القلعة« لبيع احملروقات والوقود، وهذه 

احملطة تقع على طريق 
يف اليوم التايل مسعت من أهل املدينة عن مقتل 4 مدنيني يعملون يف مصفاة القلعة اليت ُقصفت لياًل، كان منهم 3 عمال 

من قرية الطوب ومهندس برتول من أبناء مدينتنا يعمل هبا أيضاً. توجهت مع صديقي على دراجة انرية إىل مصفاة 
القلعة لنستطلع ما حدث، وعند وصولنا بعد مسري ربع ساعة تقريباً، وجدت املكان حمرتقاً ومدمراً بشكل كامل، ولون األرض 
حتول إىل األسود بعد احرتاق خزاانت النفط اجملهزة للتخزين يف مكان املصفاة، إضافة النتشار النفط األسود اخلام يف املكان 

احمليط مبوقع املصفاة«.
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خلفية عن مواقع القصف:
يؤكد عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف دير الزور السيد حممد اخلليف أن طائرات التحالف الدويل شنت يف وقت متزامن 

ويف اليوم نفسه مخس عشرة غارة جوية على مناطق عدة يف ريف دير الزور الشرقي، كان أبرزها تسع غارات على ما يسمى البادية 
الشامية، اليت تضم البلدات التالية: )امليادين- بقرص - الزابري - البوليل - موحسن(، حيث تركزت الغارات على مدن وقرى وبلدات 

ُيسيطر عليها تنظيم داعش وعلى مناطق حتتوي على مصايف للنفط غالبيتها تعود ملدنيني يعملون يف جمال تصفية النفط بطرق بدائية؛ 
لتأمني لقمة عيشهم بعد انقطاع السبل لتحصيل املال يف ظل الصراع الدائر يف املنطقة، وانعدام املساعدات اإلنسانية عن تلك املناطق 

أيضاً، يف غالب األحيان تعمل هذه املصايف خالل ساعات الليل بينما يبيع التنظيم النفط للمدنيني من احلقول النفطية اليت ُيسيطر 
عليها كحقل العمر وحقل الورد وحقل التيم وحقل كونوكو وهي من أهم حقول النفط يف سوراي وكلها تقع يف ريف دير الزور الشرقي.
تسبب القصف بدمار الفرازات البدائية املنتشرة بكثرة يف ابدية الشامية، إضافة إىل قصف مقرات قريبة منها كبناء مسبق الصنع وهو 

أحد مقرات التنظيم، ويقع على مشارف مدينة امليادين من اجلهة اجلنوبية. 
أما الغارات الستة األخرى فقد توزعت على كل من ابدية مدينة القورية ومدينة أبو محام إحدى قرى عشرية الشعيطات. مل نسجل وقوع 

ضحااي مدنيني، حيث تعترب مدينة شبه خالية من السكان؛ بسبب هتجري تنظيم داعش ألهلها أبمر من زعيم تنظيم داعش، كما أن 
هناك عدداً من املنازل واملقرات داخل مدينة »أبو محام« استوىل عليها التنظيم وجعل منها مقرات له.

طائرات التحالف استهدفت أيضاً آابر النفط احمليطة حبقل التنك النفطي الواقع حتت سيطرة التنظيم يف ابدية الشعيطات بغارات جوية 
عدة، أيضاً مل نسجل إصاابت بشرية، استهدفت الغارات كذلك ابدية قرية اجلرذي اليت حتوي على مصايف نفط بدائية يستغلها املدنيني 

لتصفية النفط، مل نسجل خسائر بشرية.

مقطع خاص للشبكة السورية حلقوق اإلنسان
 يُظهر آاثراحلريق والدمار نتيجة قصف قوات التحالف مصفاة نفط قرب مدينة امليادين بريف دير الزور يوم األحد يف 11/ كانون 

الثاين/ 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=ugkVnYjIX-c&feature=youtu.be
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https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cnFQVktuUGxELUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2TTJZREtJTUNkdGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2YjIzcUU5aV84THc/view
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يوم اإلثنني يف 2/ شباط/ 2015، قرابة الساعة السابعة والنصف مساء، شن طريان التحالف 
الدويل 9 غارات جوية بشكل متزامن استهدفت آابر النفط ومصايف التكرير البدائية املمتدة 

بني بلدة اهلول شرق احلسكة، ومنطقة حقول كبيبة النفطية وحقول تشرين يف جنوب احلسكة، 
وتسببت إحدى تلك الغارات يف دمار منزل طيين ومقتل 3 مدنيني كانوا يقطنونه، وهم عائلة 
مكونة من أب مسن مع ابنتيه من أبناء قرية احلدادية بريف احلسكة، املنزل يقع قرب حقول 

)كبيبة( النفطية مشال الشدادي، كما تسبب القصف أيضاً يف نفوق قطيع األغنام الذي كان 
ميتلكه صاحب املنزل ويقوم على تربيته يف حوش مالصق ملسكنه.

أخربان أهايل املنطقة أن منزل الضحية كان طينياً مؤلفاً من 4 غرف إضافة إىل حوش واسع يريب 
فيه قطيعاً من األغنام، وهو يقع ضمن نطاق أراضي عائلته الزراعية الواسعة ويوجد فيها بئر 

نفطي تعرض للقصف أيضاً يف الوقت ذاته وهو يبعد عن املنزل حنو 800 مرتاً، يُعترب هذا البئر 
من أبرز آابر املنطقة، ويعود استثمار البئر إىل بعض أفراد عائلة الضحية مقابل مبلغ مادي يدفع 

للتنظيم، وقد استمرت النريان مشتعلة يف البئر املستهدف مدة مخسة أايم بعدها.

أمساء الضحااي:
إبراهيم املصيول، 70 عاماً تقريباً، من قرية احلدادية بريف احلسكة، مزارع ومريب أغنام ويعمل يف 
جتارة النفط، قضى مع ابنتيه، وقد مت نقل جثامني األب وبناته إىل قرية احلدادية جنوب احلسكة 

لدفنهم يف مقربهتا هناك يف 2/ شباط/ 2015.
جوزة إبراهيم املصيول 28 عاماً تقريباً، و زهرة إبراهيم املصيول 25 عاماً، قضتا مع والدهن 

إبراهيم املصيول.
حممود أحد أبناء قرية احلدادية الواقعة جنوب احلسكة، كان شاهداً على القصف وانتشال 

الضحااي، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

الحادثـــــــة الخامســــة

قصف منزل طيني 
ومقتل 3 مدنيين، 

بينهم سيدتان 
في ريف الحسكة 

الجنوبي

ابراهيم املصيول يف الغونة بريف احلسكة

»يوم اإلثنني يف 2/ شباط/ 2015، بينما كنت جالساً يف منزيل مع عائليت فوجئت 
قرابة الساعة السابعة والنصف مساء ابنفجارات عدة، هزت املنطقة أبكملها مث علمت 

من بعض أهايل القرية أن قوات التحالف الدويل استهدفت أحد آابر )كبيبة( أو )غونة( 
النفطية، الواقعة جنوب احلسكة، اليت تبعد عن قريتنا حنو 10 كم، لكننا استطعنا أن نرى 

ألسنة اللهب ترتفع من بعيد.
بعدها توجهت مع بعض أهايل املنطقة إىل مكان القصف، والحظنا أنه استهدف منزاًل 

طينياً تعود ملكيته للسيد إبراهيم املصيول، ويبلغ من العمر حنو 70 عاماً، كان املنزل 
قد ُدمر ابلكامل، وقتل إبراهيم مع ابنتيه )جوزه 28 عاماً تقريباً و زهرة 25 عاماً تقريباً، 

وحتولت جثثهم إىل أشالء، كما وجدان جبانب املنزل يد الضحية »إبراهيم« وقطعاً من 

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2bTU5ckV2d3BXZUE/view
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اللحم وأشالء اجلثث، استمر البحث ومجع األشالء حىت ساعات صباح اليوم التايل، 
حيث قام أهايل القرية بعدها بتشييع ودفن الضحية وابنتيه عند الساعة العاشرة يف مقربة 

احلدادية.

يبعد منزل الضحية عن آابر النفط أقل من واحد كيلو مرت )حنو 800 مرت(، وهو مؤلف من 
4 غرف طينية دمرت ابلكامل، إضافة إىل حوش خاص ابألغنام )عددها حنو 40 رأس غنم( 

كانت األسرة تقوم على تربيتها، قتلت كلها ابستثناء واحدة.
 

»أبو مالك« صديق مقرب من الضحية إبراهيم املصيول وعائلته، أفاد الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان:

املنطقة املستهدفة:
تعد منطقة »كبيبه أو غونة« بريف احلسكة اجلنويب من املناطق اليت حتتوي آابراً نفطية بشكل 
كثيف، وتقع غرب مدينة الشدادي معقل تنظيم داعش وتبعد عنها حنو 20 كم، كما تبعد 

عن مركز حمافظة احلسكة 40 كم تقريباً.
تتبع حقول منطقة »كبيبه« النفطية ملديرية حقول اجلبسة، وحتوي آابراً عدة، وكانت تضم سابقاً 

حمطة نفط رئيسة تسمى حمطة كبيبة وتعد املركز الرئيس لتجمع النفط فيها، حيث كان يضخ 
إليها النفط اخلام من اآلابر اجملاورة، لكن وبعد سيطرة تنظيم داعش عليها توقف الضخ للمحطة 
بشكل كامل، حيث تفتح اآلابر بشكل عشوائي ويتم ضخ النفط منها مباشرة، مث نقله إىل حفر 

جماورة، وبعد ذلك ضخه لصهاريج النقل عرب مضخات، وغالباً ما ُيشرف تنظيم داعش على 

»أخربين بعض أقرابء صديقي إبراهيم املصيول، إن طائرات التحالف الدويل استهدفت 
بصاروخ موجه أحد آابر »غونة« اليت تقع ضمن أراضي عائلتهم وتبعد حنو 800 مرتاً 

من املنزل، وقد استمرت النريان مشتعلة يف البئر املستهدف مدة مخسة أايم بعدها، ويُعترب 
هذا البئر من أهم آابر املنطقة، كما قصفت أيضاً منزل إبراهيم املصيول، حيث حتول إىل 
كومة ركام وقتل نتيجة ذلك صاحب املنزل مع ابنتيه جوزة و زهرة وونفق قطيع األغنام 

الذي كانوا يعملون على تربيته يف حوش مالصق للمنزل.
املصيول كان مزراعاً ويعمل يف تربية األغنام، إضافة إىل عمله بتجارة النفط اخلام الذي 
يتم استخراجه من البئر الذي يقع يف أرضه، حيث يشرف أفراد من العائلة نفسها على 

استثمار عائدات نفط البئر مقابل مبلغ مادي يُدفع لتنظيم داعش لقاء ذلك، وعادة 
ما يقوم جتار النفط القادمون من خارج احملافظة بوضع سياراهتم عند منزل »املصيول« 

منتظرين دورهم يف تعبئة النفط اخلام من البئر املستهدف، ويكون هو املسؤول عن 
حراستها مقابل مبلغ بسيط من املال لكل سيارة يتم إيداعها لديه، لقد علمت أيضاً 

أن تلك الغارات دمرت ثالث سيارات تعود لتجار النفط كانت موجودة يف حميط البئر 
املستهدف ابلقصف«.
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بيع النفط واستثمار تلك اآلابر.
أخربان العديد من انشطي وأهايل ريف احلسكة اجلنويب، أن تلك اهلجمات املتكررة من قبل طريان التحالف الدويل تسببت مؤخراً بنزوح 

مئات العائالت يف ريف الشدادي، ومنطقة كبيبة، واهلول القريبة من حقول النفط  خوفاً من استهداف طريان التحالف للمنطقة.

األدلة واملرفقات:
احلسكة - الشدادي - اإلثنني يف 2/ شباط/ 2015

تظهر يف املقطع املصور، اللحظات األوىل الشتعال النريان نتيجة قصف طائرات قوات التحالف الدويل منطقة آابر نفطية وحميطها 
ابلقرب من الشدادي يف جنوب مدينة احلسكة )نقاًل عن املرصد السوري حلقوق اإلنسان(.

نفوق قطيع أغنام

https://www.youtube.com/watch?v=YMIMjH9zFFU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MEF3ZVFBcGlCMXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2NWNuTm1sb08yaFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2YUROY1BUTm5pRzA/view
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يوم اجلمعة يف 6/ شباط/ 2015، أعلن تنظيم داعش على صفحات التواصل االجتماعي عن 
مقتل الرهينة األمريكية كايال جني مولر 26 عاماً نتيجة قصف الطريان األردين التابع لقوات 

التحالف الدويل ظهراً ألحد مواقع تنظيم داعش العسكرية يف ريف الرقة الشرقي، حدث ذلك 
حبسب وصفه أثناء أداء الناس لصالة اجلمعة، يف املقابل أكد الرئيس األمريكي ابراك أوابما، 

مقتل مولر بعد 4 أايم من إعالن التنظيم مقتلها، وقد سامهت رسالة بعث هبا التنظيم إىل عائلة 
مولر يف أتكيد مقتلها حبسب البيت األبيض أيضاً.
قال املتحدث ابسم البيت األبيض جوش ايرنست:

»إن املعلومات املتوفرة لديهم عن الضربة اجلوية اليت نفذها سالح اجلو امللكي األردين على 
مدينة الرقة بسوراي استهدفت جممعاً عسكرايً لألسلحة، ميلكه تنظيم داعش، وال يوجد 

دليل على وجود مدنيني فيه، وإن هذه الضربة اجلوية كانت منسقة مع اجليش األمريكي، 
واملعلومات اليت وصلتهم هي أنه ال يوجد دليل على وجود مدنيني يف املنطقة املستهدفة 

قبيل شن التحالف للهجوم«.
مل نستطع التحقق مما نشره تنظيم داعش من مصادر مستقلة.

عملت »مولر« مع عدد من املنظمات اإلنسانية احمللية والدولية، وكان هلا جهود ممتازة ومشكورة 
يف العمل اإلغاثي، اختطفت بينما كانت تعمل يف حلب مشال سوراي يف شهر آب/ 2013 من 

قبل تنظيم داعش، وذلك بعد دخوهلا من احلدود الرتكية السورية.

الحادثــــــة السادســــة

مقتل موظفة إغاثة 
أمريكية بالخطأ نتيجة 

قصف قوات التحالف 
الدولي مقرًا عسكريًا 

في ريف الرقة الشرقي

كايال جني مولر

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2cHc1ZFZfR0dubEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2azF6cEYtazliUWM/view
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جمموعة صور نشرها تنظيم داعش تظهر موقع األبنية اليت قصفتها قوات التحالف الدويل يف 
حميط الرقة، القصف الذي نتج عنه مقتل الرهينة األمريكية.

مساء يوم األربعاء يف 11/ شباط/ 2015، يف الساعة العاشرة والنصف تقريباً، قامت طائرات 
التحالف الدويل بشن غارة جوية على منطقة »كبيبة« بريف احلسكة اجلنويب اليت ينتشر فيها 
عدد كبري من آابر النفط، وُيسيطر عليها تنظيم داعش، حيث قصف الطريان صاروخاً حربياً 
على منزل طيين مكون من غرفتني، يبعد 500 م، عن أحد اآلابر النفطية، وهو خمصص لنوم 
واسرتاحة املوظفني الذين يشرفون على تشغيل البئر، تسبب القصف مبقتل مدنيني من موظفي 
البئر وإصابة آخَرين، ويذكر أن تنظيم داعش يشرف على إدارة واستثمار البئر ويقوم بتوظيف 

أشخاص من أبناء املناطق احمليطة للمساعدة يف عملية تشغيل اآلابر اليت يستثمرها.
أخربان سكان من تلك املنطقة أن الضحااي كانوا موظفني مدنيني يقومون مبساعدة التنظيم يف 

بيع النفط وتشغيل اآلابر املوجودة يف كبيبة وحراستها لياًل، ويساعدون يف تنظيم دور السيارات 
اليت أتيت لشراء النفط من اآلابر املوجودة، علماً أن التنظيم يشرتط مبايعته حىت حيظى أي 

شخص بوظيفة لديه، إال أن هذا ال يعين أن كل من ابيع التنظيم هو ملزم حبمل السالح والقتال 
إىل جانبه، فكثري من األهايل ابيع تنظيم داعش حبكم األمر الواقع رغبة يف احلصول على وظيفة.
منطقة كبيبة النفطية كانت حتتوي على أربع حمطات توزيع بعضها للغاز وبعضها للنفط، وذلك 
قبل أن تتوقف عن العمل، وأصبح يتم استخراج النفط بطرق بدائية، من أهم اآلابر وأغزرها يف 

كبيبة »بئر الشعلة« و »بئر الرويس«.

الحادثـــــــة الســــابعة

قصف مبنى أدى إلى 
مقتل مدنيين في ريف 

الحسكة الجنوبي

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MDBJWHJRZ25SSjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2MDBJWHJRZ25SSjg/view
https://www.google.com.eg/maps/place/36�08'25.6%22N+40�48'52.0%22E/@36.118021,40.8233601,23499m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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موقع منطقة كبيبة النفطية 

أمساء الضحااي:
فؤاد عذال الوكاع، 28 عاماً، شاب أعزب من أهايل قرية احلدادية بريف احلسكة اجلنويب، على 
بعد 25 كم تقريباً مشال مدينة الشدادي معقل تنظيم داعش يف احلسكة، و40 كم جنوب مركز 

مدينة احلسكة.
شخص يكىن بـ »أبو علي املشهداين »، من عشرية املشاهدة بريف احلسكة.

أمساء املصابني:
رسوم املرعيد، من أبناء احلدادية بريف احلسكة اجلنويب.

حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد أبناء احلدادية بريف احلسكة اجلنويب »زايد 
احلسكاوي«، فضل عدم الكشف عن امسه الصريح، وهو من أقارب احد اجلرحى والضحية 

فؤاد عذال أيضاً :
»زرت ابن عمي »رسوم املرعيد« صباح يوم اخلميس يف منزله بعد إصابته بيوم، جراء 

قصف التحالف املنزل الطيين القريب من أحد آابر كبيبة ويبعد عن أقرب بئر )500 م(، 
و حدثين حينها عن إصابته: كنا أربعة شباب مدنيني نعمل كموظفني لدى تنظيم داعش، 

نقوم مبساعدة التنظيم يف بيع النفط من اآلابر املوجودة يف كبيبة، كما نعمل على ترتيب دور 
السيارات اليت أتيت لشراء النفط اخلام.

دخلنا املنزل بعد صالة العشاء حنو التاسعة مساء، وقرران أن ننام ودخلنا أان وصديقي 

https://www.google.com.eg/maps/place/36�08'25.6%22N+40�48'52.0%22E/@36.118021,40.8233601,23499m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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اجلريح اآلخر إحدى غرف املنزل الطيين لننام فيها، ودخل إىل الغرفة اجملاورة »فؤاء عذال 
الوكاع« و«أبو علي املشهداين«، كنا نتخذ املنزل كاسرتاحة نظراً لقربه من البئر الذي نعمل 
فيه، وبينما كنا انئمني تفاجئنا بصاروخ أصاب الغرفة اجملاورة وتسبب بدمارها بشكل كامل 

فيما أصيبت الغرفة اليت كنا بداخلها بدمار جزئي، أصبت مع صديقي جبروح سطحية 
وكدمات على اجلسم والوجه بسبب اهنيار أحد اجلدران جبانبنا وقد جنوان من املوت أبعجوبة، 

بعدها خرجنا مسرعني إىل أقرب منزل لطلب املساعدة يف البحث عن »فؤاد وأبو علي« 
ألن غرفتهما دمرت بشكل كامل، كان أقرب منزل يبعد واحد كيلو مرت تقريباً عن املنزل 

املستهدف.
وأخربان أصحاب ذلك املنزل أن هناك شابني حتت الركام ال نعلم عنهما شيئاً وابلفعل جاء 

سبعة رجال انتشلوا اجلثث وكانت شبه متفحمة ومشوهة ابلكامل وقد توىف »فؤاد وأبو علي« 
فور إصابتهما.

قام األهايل بعدها بنقل جثامني الضحااي لقرية احلدادية حيث مت دفن »فؤاد« يف مقربة 
احلدادية يف صباح يوم اخلميس حبضور أهايل القرية. وتوىل عدد من أبناء القرية البحث عن 
أهل »أبو علي املشهداين« ألننا ال نعلم من أي منطقة هو، وال نعرف امسه الكامل، ألهنا 

كانت املرة األوىل اليت ألتقيه، لكين كنت على علم أنه صديق »فؤاد« وأنه موظف لدى 
التنظيم يف بئر آخر«.

»أبو حممود« من أبناء منطقة كبيبة، متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل معه 
حيث أخربان:

»كنت أقضي السهرة يف بيت صديقي، وكنا نبعد عن مكان القصف سبعة كيلو مرتات 
تقريباً، مسعت دوي انفجار ما بني الساعة الـعاشرة والـحادية عشرة مساء يوم األربعاء، كان 

انفجاراً واحداً فقط، مل نُِعِر األمر أمهية كوننا اعتدان على مساع مثل هذه االنفجارات. يف 
اليوم التايل علمت من أحد األقارب أن أحد أبناء العشرية )فؤاد العذال( وجد مقتواًل يف 

منزل طيين نتيجة تعرضه لقصف بصاروخ، مل أكن أعلم مصدر الصاروخ ولكن اجلميع كان 
يتحدث أن مصدر القصف طائرة اتبعة للتحالف حيث كانت حتلق يف مساء املنطقة يف اليوم 
نفسه، بعدها ذهبت حلضور جنازة »فؤاد« الذي دفن يف مقربة قرية احلدادية، ومسعت أثناء 

ذلك عن قتيل آخر كان موجوداً يف املنزل ذاته، ومل يتعرفوا عليه بعد.
لقد بدأ التنظيم يعتمد على موظفني من أبناء املنطقة ليساعدوه يف اإلشراف على بيع النفط 
وعلى حراسته لياًل، ال أحد يستطيع االقرتاب من اآلابر إال إبذن التنظيم أو مندوبيه وذلك 

لشدة خوف املدنيني من تنظيم داعش« .
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االستنتاجات والتوصيات

جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل . 1
العريف، وابلتايل فإن دول التحالف تتحمل مسؤولية االنتهاكات اليت تقع منذ 

بدء اهلجمات واليت مت رصد بعضها عرب هذا التقرير، وجيب أن تتحمل التبعات 
املرتتبة عن هذه االنتهاكات كافة، وحتاول أبقصى ما ميكن جتنب تكرارها.

إن عمليات القصف العشوائي الغري متناسب تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل . 2
اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.

يتوجب على دول التحالف أن تعرتف بشكل صريح وواضح أن بعض عمليات . 3
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 . 4
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 . 5
معه، وفرض حظر جوي على الطائرات اليت تلقي عشرات الرباميل املتفجرية 
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 

إفادهتم على حنو فعال يف التحقيقات.


