محتوى الدراسة
أوالً :مقدمة

1

ثانياً :ملخص تنفيذي

2

تغي منط الهجامت التي شنتها قوات التحالف الدويل عىل تنظيم داعش واآلثار التي ترتبت عليها 3
ثالثاًّ :
رابعاً :تفاصيل الحوادث

4

خامساً :أبرز املنشآت التي دمرها قصف قوات التحالف الدويل

21

سادساً :االستنتاجات والتوصيات

24

شكر وعزاء

24

الثالاثء  11آب 2015

أوالً :مقدمة:
منــذ الثــااثء  /23أيلــول 2014 /انضمــت ق ـوات التحالــف الــدويل إىل اجلهــات األربعــة الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي (الق ـوات احلكوميــة ،ق ـوات «اإلدارة
الذاتيــة» الكرديــة ،التنظيمــات اإلســامية املتشــددة ،فصائــل املعارضــة املســلحة) ،ابعتبــار أن العمليــات العســكرية غالب ـاً ماترتافــق مــع وقــوع انتهــاكات
وخســائر بشـرية وماديــة ،وكمــا هــو حــال بقيــة األطـراف الــي توثــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان انتهاكاهتــا عــر تقاريــر خاصــة أو عــر تقاريــر تشــمل كافــة
األطـراف ،قمنــا ابألمــر ذاتــه فيمــا يتعلــق بقـوات التحالــف الــدويل ،وأصــدران العديــد مــن التقاريــر الــي تضمنــت عشـرات احلـوادث.
تركــز هــذه التقاريــر علــى اســتهداف املدنيــن واملبــاين الــي ال تعتــر أهدافـاً عســكرية ،حيــث أننــا ال نســتطيع أن نوثــق الضحــااي املقاتلــن مــن تنظيــم داعــش
(يطلق على نفســه اســم الدولة اإلســامية) ،وذلك لعدة أســباب لعل من أبرزها أن التنظيم نفســه ال يعلن عن حصيلة الضحااي وال ينشــر عنهم أية أخبار،
وال ميكــن ملنظمــة أن تدعــي أن هلــا أعضــاء داخــل تنظيــم داعــش ،أو أهنــا تتعــاون مــع عناصــر داخــل التنظيــم يف مجيــع املناطــق الــي يســيطر عليهــا يقومــون
بتسـريب األخبــار واإلحصائيــات إليهــا ،وابلتــايل فنحــن نعتقــد أن اإلحصائيــات الــي تصــدر يف هــذا اجملــال غــر صحيحــة وميكــن ألي جهــة إعالميــة ادعــاء
أي حصيلــة بســهولة ،خبــاف عمليــات التوثيــق الــي تتبــع معايــر واضحــة ،تشــمل علــى األقــل التزويــد بقوائــم أمســاء الضحــااي وصورهــم وتفاصيــل وحـوادث
مقتلهــم ،وحنــن نقــول أنــه مــن املمكــن يف بعــض احلـوادث يف حــاالت خاصــة جــداً التعــرف علــى أعــداد حمــدودة مــن القتلــى املقاتلــن.
ال يشــمل هــذا التوصيــف املســلحني مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة كــون معظمهــم مــن أبنــاء اجملتمــع الســوري ،وميكــن الوصــول واحلصــول علــى معلومــات
عنهــم ،والتأكــد فعليـاً مــن تفاصيــل حـوادث مقتلهــم.
علــى الرغــم مــن مجيــع التقاريــر الســابقة وإيصاهلــا إىل اجلهــات املعنيــة ،فــإن القيــادة املركزيــة األمريكيــة مل تعــرف ســوى مبقتــل طفلــن ســوريني ،وذلــك يف احلادثــة
التالية:
«فجــر يــوم اخلميــس بتاريــخ  /6تشـرين الثــاين 2014 /شـ َّـن طـران التحالــف الــدويل عــدة غــارات جويــة علــى بعــض املــدن احملاذيــة للحــدود
الســورية الرتكية ،اســتهدف القصف:
أربــع مقــار عســكرية جلبهــة النصــرة يف مدينــة حــارم بريــف إدلــب؛ مــا تســبب مبقتــل طفلتــن إحدامهــا قتلــت مــع والدهــا وهــو مــن مســلحي
جبهــة النصــرة ،ويقيــم مــع عائلتــه يف منــزل جمــاور للمصــرف الزراعــي ،الــذي يُعــد مق ـراً عســكرايً للنصــرة ،كمــا أُصيــب ابنــه وزوجتــه جب ـراح
خطــرة» وهــذا مــا تضمنــه تقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــت عنـوان «هجمــات جديــدة لقـوات التحالــف توقــع ضحــااي مدنيــن
وتســتهدف حركــة أحـرار الشــام للمــرة األوىل»
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
لقــد اســتغرق االنتهــاء مــن التحقيــق يف احلادثــة هــذه قرابــة الســتة أشــهر ،حيــث صــدر البيــان بتاريــخ  /21أاير ،2015 /وتضمــن البيــان
اعتــذاراً علني ـاً ،بعبــارة للفريــق جيمــس تــري «نتأســف لوقــوع ضحــااي عــن طريــق اخلطــأ» ،وهــو مانعتــره مؤش ـراً إجيابي ـاً ومهم ـاً ،لكنــه غــر
كاف يف ظــل وجــود العديــد مــن احلـوادث األخــرى ،وإذا اســتمرت التحقيقــات علــى الوتــرة نفســها فنحــن حباجــة لســنوات عديــدة لالنتهــاء
مــن إثبــات كافــة الوقائــع ،البــد مــن تكثيــف اجلهــود يف مضمــار حفــظ حقــوق اإلنســان ابلتـوازي مــع اإلنفــاق علــى العمليــات العســكرية».
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ثانياً :ملخص تنفيذي:
يســتعرض هذا التقرير حوادث قصف قوات التحالف الدويل منذ األربعاء  /18شــباط 2015 /حىت اجلمعة  /31متوز 2015 /واليت تســببت بســقوط
ضحــااي مدنيــن ،حيــث ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  24حادثــة قصــف يف  4حمافظــات ،تســببت هــذه احل ـوادث مبقتــل  125شــخصاً،
يتوزعــون إىل:
 122مدنياً ،بينهم  55طفالً ،و 26امرأة. 3من مسلحي املعارضة.تتوزع هذه احلوادث حبسب احملافظات:
الرقة 10 :حوادث راح ضحيتها 19 :شخصاً ،بينهم  4أطفال ،و 4سيدات.حمافظة حلب 7 :حوادث راح ضحيتها 82 :شخصاً ،بينهم  43طفالً ،و 20سيدة ،و 3مسلحني.حمافظة احلسكة 3 :حوادث راح ضحيتها 6 :أشخاص ،بينهم طفل.حمافظة دير الزور :حادثتان راح ضحيتهما 6 :أشخاص ،بينهم  3أطفال وسيداتن.حمافظة إدلب :حادثتان راح ضحيتهما 12 :شخصاً ،بينهم  6أطفال.وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريـراً ســابقاً بعنـوان قـوات التحالــف الــدويل تتســبب مبقتــل  103مدنيــن ،بينهــم  11طفـاً ،و11
ســيدة .صــدر بتاريــخ  /10آذار ،2015 /اســتعرضنا فيــه مجيــع احلـوادث الواقعــة مابــن الثــااثء  /23أيلــول 2014 /حــى اتريــخ  /17شــباط،2015 /
وابلتــايل يصبــح اجملمــوع الكلــي للضحــااي املدنيــن  225شــخصاً ،بينهــم  65طف ـاً ،و 37ام ـرأة ،إضافــة إىل  3ضحــااي مســلحني مــن عناصــر املعارضــة
املسلحة.
نشــر إىل حادثــة واحــدة قبــل اتريــخ  /18شــباط 2015 /مل يتضمنهــا التقريــر الســابق ،ألهنــا كانــت ماتـزال قيــد عمليــات التحقــق واملتابعــة ،وقمنــا إبثباهتــا
يف هــذا التقريــر.
كمــا أننــا أفــردان تقري ـراً خاص ـاً لتوثيــق جمــزرة بئــر حملــي يف ريــف حلــب الشــرقي نظ ـراً لضخامــة حجــم اجملــزرة الــي وثقنــا فيهــا مقتــل  64مدني ـاً ،بينهــم 31
طف ـاً ،و 19ســيدة.
نشــر دائمـاً إىل أن هــذا هــو احلــد األدىن مــن احلـوادث الــي متكنــا مــن توثيقهــا؛ نظـراً للصعــوابت الــي تواجهنــا يف عمليــات التحــري ومجــع املعلومــات والتواصــل
مــع شــهود عيــان يف مناطــق انئيــة قــد ال حتتــوي علــى وســائل اتصــال ،إضافــة إىل خمــاوف معظــم األهــايل مــن التواصــل؛ نظـراً للمالحقــة مــن قبــل تنظيــم داعــش
أو قـوات «اإلدارة الذاتيــة» الكرديــة ،وابلتــايل ختضــع كافــة عمليــات التوثيــق الــي جتريهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لعمليــات مــن املراجعــة واالســتمرارية
يف البحــث عــن مزيــد مــن األدلــة والتفاصيــل.
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تغــر نمــط الهجمــات التــي شــنتها قــوات التحالــف الدولــي علــى تنظيــم داعــش واآلثــار التــي
ثالثــاً:
ّ
ترتبــت عليهــا:
الحظنا تغيرياً يف منط االستهداف لدى قوات التحالف الدويل بني ما قبل تشرين الثاين 2014 /ومابعده:
املرحلة األوىل :من  /23أيلول - 2014 /كانون الثاين:2015 /
يف هــذه املرحلــة كانــت عمليــات االســتهداف توجــه إىل املنشــآت واألهــداف التابعــة لتنظيــم داعــش يف املناطــق الواقعــة خــارج املناطــق املأهولــة ابلســكان الــي
انتشــر داخلهــا عناصــر تنظيــم داعــش كمــا أشـران إىل ذلــك يف تقريــر ســابق ،كمــا اســتهدف املنشــآت النفطيــة وطــرق اإلمــداد ،لكــن ذلــك مل مينــع التحالــف
مــن اســتهداف مراكــز داخــل املــدن والبلــدات كمــا حصــل يف مدينــة البــاب حيــث اســتهداف التحالــف مبــى السـرااي بتاريــخ  /28كانــون األول،2014 /
ووثقنــا يف تلــك احلادثــة مقتــل  51ســجيناً بينهــم طفــان وســيداتن.
املرحلة الثانية :منذ هناية كانون الثاين 2015 /وحىت اآلن:
يبــدو أن ق ـوات التحالــف قــد اســتنفذت بنــك األهــداف خــارج املناطــق املأهولــة ابلســكان واجتهــت إىل تكثيــف اهلجمــات علــى القــرى واملــدن اخلاضعــة
لســيطرة تنظيــم داعــش ،علــى الرغــم مــن أن ذلــك أحلــق خســائر كبــرة بتنظيــم داعــش ،خســر فيهــا مناطــق واســعة كان يســيطر عليهــا ،كمــا حصــل يف منطقــة
ريــف حلــب الشــمايل الشــرقي (عــن العــرب) ،ومــن بينهــا مدينــة عــن العــرب (كــوابين) ،وريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب والغــريب (خســر قرابــة  70%مــن
املناطــق الــي كان يســيطر عليهــا هنــاك) ،واقتصــرت ســيطرة التنظيــم علــى مدينــة الشــدادي وريفهــا وانحيــة اهلــول وريفهــا وبعــض قــرى جبــل عبدالعزيــز جنــوب
حمافظــة احلســكة ،كمــا خســر التنظيــم بعــض املناطــق يف ريــف الرقــة الشــمايل.
يف حمافظــة الرقــة خســر التنظيــم قرابــة  20%مــن ريفهــا ،يف كل مــن منطقــة تــل أبيــض ،وانحيــة ســلوك وريفهــا وعــن عيســى وصــوالً إىل تــل الســمن الــي تعتــر
مناطــق متــاس اشــتباكات متقطعــة ،ومــازال يســيطر علــى مدينــة الرقــة وماتبقــى مــن ريفهــا.
يف مناطــق أخــرى كانــت اهلجمــات ضــد التنظيــم بوتــرة منخفضــة مل تؤثــر علــى تواجــده تقريب ـاً ،كمــا هــو احلــال يف ريــف حلــب الشــرقي ،مــازال التنظيــم
مســيطراً بشــكل كامــل علــى منطقــة البــاب ومنبــج وجرابلــس ومســكنة والقــرى التابعــة هلــا ،وأيضـاً يف ريــف حلــب الشــمايل الشــرقي القريــب مــن مدينــة حلــب
مايـزال التنظيــم يســيطر علــى قــرى دابــق وصــوران.
يف ديــر الــزور حافــظ التنظيــم علــى مجيــع مناطــق ســيطرته يف ريــف ديــر الــزور ويف أحيــاء املدينــة الــي يســيطر عليهــا ،كمــا مل تقــم قـوات التحالــف ابســتهداف
التنظيــم أو املناطــق الــي يســيطر عليهــا يف وســط ســوراي ،حيــث عــرت أراتل ضخمــة مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم يف مشــال وشــرق ســوراي وســارت ضمــن
مناطــق مكشــوفة إىل منطقــة تدمــر وريفهــا.
يظهـ ُـر أن ق ـوات التحالــف الــدويل تســتهدف التنظيــم يف مناطــق وتدعــه يتمــدد ويبقــى يف مناطــق أخــرى ،وذلــك ضمــن اس ـراتيجية مازالــت غامضــة حــى
اآلن ،كمــا مل حتــدد األهــداف النهائيــة هلــذه الض ـرابت.
حنــن نــرى أنــه رغــم جنــاح التحالــف يف تنفيــذ ضـرابت موجعــة للتنظيــم يف مشــال وشــرق ســوراي واجبــاره علــى االنســحاب مــن بعــض املناطــق الــي ذكرانهــا ،
أال انناجنــد أن ذلــك يعــد اجنــازا متواضعــا لــه اذا ماقــارانه بقــدرة قـوات التحالــف العســكرية والفــرة الزمنيــة الــي مازالــت مســتمرة منــذ أكثــر مــن  10أشــهرلغاية
االن .
وحنــن نــرى أنــه بــدون تطويــر اس ـراتيجية شــاملة للقضــاء علــى تنظيــم داعــش وأســباب نشــوئه فــإن احلــرب عليــه علــى هــذه الوتــرة ســوف متــد لســنوات،
وإجنــازات األشــهر العشــرة الســابقة دليــل واضــح علــى ذلــك ،كمــا إن اعتمــاد قـوات التحالــف علــى قـوات «اإلدارة الذاتيــة» الكرديــة بشــكل شــبه مطلــق
يف مناطــق متعــددة ،ويف ظــل ارتــكاب األخــر لعمليــات تشـريد قســري حتمــل منطـاً عرقيـاً جتــاه العديــد مــن املكــوانت األخــرى كالسـراين اآلشــوريني والعــرب
والرتكمــان ،فــإن ذلــك ســوف يدفــع البعــض منهــم إىل أحضــان تنظيــم داعــش.
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رابعاً :تفاصيل الحوادث:

ألف :حمافظة الرقة:

 - 1قرية عربيد األربعاء  /10حزيران:2015 /
اســتهدف طـران التحالــف الــدويل منـزالً يف إحــدى املـزارع التابعــة لقريــة العربيــد يف ريــف الرقــة بصــاروخ ،تســبب ذلــك بدمــار املنــزل املؤلــف مــن غرفتــن ومقتــل
السيد يوسف حممد اخللف مواليد  ،1972وزوجتيه حورية حسني الرفاعي ،مواليد  ،1982عوش الصربي ،مواليد .1973
تواصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع ذوي الســيد يوســف ،الذين أفادوا أنه نزح مع عائلته من انحية ســلوك إىل مرزعتهم يف قرية العربيد اخلاضعة
لســيطرة تنظيــم داعــش ،وإن املرزعــة تبعــد قرابــة  200مــر عــن الطريــق العــام وال يتواجــد بقرهبــا أيــة مراكــز عســكرية تتبــع لتنظيــم داعــش ،مل تســتطع الشــبكة
الســورية حلقــوق اإلنســان التأكــد مــن صحــة تلــك املزاعــم.
 - 2انحية سلوك اجلمعة  /19حزيران:2015 /
اســتهدف ط ـران التحالــف الــدويل عربــة نقــل صغــرة (تدعــى طريزينــة
ابللهجــة احملليــة ،وهــي دراجــة انريــة مــن ثــاث عجــات) بصــاروخ ،قــرب
قريــة خنيــز علــى أوتسـراد الرقــة  -ســلوك ،ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم
داعــش ،أدى القصــف إىل احـراق العربــة ومقتــل ســائقها ويدعــى (حممــد
احلمــدو ،أبــو عبــدو) ،وهــو مــدين مــن أهــايل قريــة محــام الرتكمــان بريــف
الرقــة ،كان يف طريــق العــودة لقريتــه بعــد أن اشــرى طعامـاً لعائلتــه.

صورة تظهر جثة حممد احلمدو وتظهر احرتاق عربته أيضاً

 - 3قرية عربيد اجلمعة  /19حزيران:2015 /
قصــف طـران التحالــف الــدويل قريــة عربيــد الواقعــة جنــوب انحيــة ســلوك
يف ريــف الرقــة ،قرابــة الســاعة الواحــدة فج ـراً ،مت القصــف بصاروخــن
اســتهدفا منـزالً تعــود ملكيتــه ألحــد أبنــاء القريــة املدنيــن ،ويُدعــى «عــادل
اخلرفــان» وهــو رجــل مقعــد ،تســبب ذلــك مبقتــل ســيدتني ،إضافــة إىل
دمــار املبــى واهنيــاره بشــكل كامــل.
أخــران بعــض أهــايل القريــة أن ق ـوات «اإلدارة الذاتيــة» الكرديــة منعتهــم
مــن االق ـراب مــن املنــزل وانتشــال الضحــااي مــن حتــت األنقــاض ومل
يتمكن ـوا مــن ذلــك إال بعــد مخســة أايم.
تبعــد قريــة عربيــد عــن انحيــة ســلوك  4كــم جنــوابً .يف شــهر حزي ـران
شــهدت انحيــة ســلوك والقــرى احمليطــة هبــا اشــتباكات بــن تنظيــم داعــش
وقـوات «اإلدارة الذاتيــة» الكرديــة ،وتعتــر القريــة أحــد خطــوط انســحاب
تنظيــم داعــش مــن انحيــة ســلوك ،شــن ط ـران التحالــف الــدويل عــدة
هجمــات جويــة مكثفــة علــى املنطقــة خــال تلــك الفــرة مســتهدفاً مواقــع
التنظيــم ،وذلــك حبســب رواايت بعــض أهــايل املنطقــة.

موقــع املنــزل الــذي قصفتــه طائـرات التحالــف الــدويل يف قريــة عربيــد بريــف الرقــة علــى
موقــع خرائــط غوغــل

أخــران بعــض شــهود العيــان أيض ـاً عــن مساعهــم صــوت حتليــق لط ـران
التحالــف ابلتزامــن مــع اســتهدافه املنــزل ،وكانــت أهــداف القصــف دقيقــة
والقــوة التدمرييــة للصاروخــن قويــة حيــث حتــول املنــزل إىل كومــة مــن
الــركام.

الشبك ـ ــة الس ـ ــورية حلقـ ــوق اإلنسـ ـ ــان

Syrian Network for Huma Rights

حصيلة الضحااي املدنيني على
ي ـ ــد قـ ــوات التحــالــف الـدويل

4

الثالاثء  11آب 2015

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع ابــن الضحيــة خولــة األيــوب ويدعــى «حممــد عــادل اخلرفــان» ،مواليــد  ،1994وأخــران عــن تفاصيــل
احلادثــة:
ـت مــع عائلــي مــن قريتنــا (عربيــد) ،أبمــر مــن قـوات «اإلدارة الذاتيــة» إبخــاء القريــة ،حبجــة اخلــوف
«اإلثنــن  /15حزيـران 2015 /خرجـ ُ
مــن تســلل مســلحي داعــش إليهــا ،كان مســلحو التنظيــم مايزالــون متواجديــن يف انحيــة ســلوك الــي تبعــد  4كــم ،عــن قريتنــا.
توجهنــا إىل ابديــة «قريــة البلــوى» ،الــي تبعــد عــن قريتنــا قرابــة  5كــم ،وقمنــا بنصــب خيمــة لنقيــم فيهــا ريثمــا نعــود إىل منزلنــا ،كانــت حالــة
أيب الصحيــة ســيئة فهــو مقعــد وغــر قــادر علــى احلركــة ،وبــدأ وضعــه الصحــي يــزداد ســوءاً أثنــاء إقامتنــا يف اخليمــة.
قــررت والــديت أن تعــود إىل القريــة لتطلــب مــن قـوات «اإلدارة الذاتيــة» الســماح أليب ابلعــودة إىل املنــزل ،وتوجهــت هــي وزوجــة ابــن عمــي
(ســارة العبــد هللا) عصــر اخلميــس  /18حزي ـران 2015 /ابجتــاه القريــة ،قرابــة الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل (يــوم اجلمعــة /19
حزيـران )2015 /بينمــا كنــا انئمــن يف اخليمــة مسعنــا صــوت انفجــارات عنيفــة وكان قــد ســبقها صــوت حتليــق لطـران التحالــف الــدويل،
اســتقيظنا نتيجــة قــوة االنفجــارات ،خرجــت مســرعاً مــن اخليمــة الســتطالع مــا حــدث ،فشــاهدت اشــتعال حرائــق هائلــة وانفجــارات قادمــة
مــن قريتنــا ،يف هــذه اللحظــة شــعرت ابخلــوف والقلــق علــى والــديت كوهنــا مل تعــد يف ذلــك اليــوم.
يف الصبــاح ذهــب أحــد أقــاريب إىل قريتنــا يســأل عــن أمــي وزوجــة ابــن عمــي ،لكنــه مل يعــد إال بعــد  4أايم ،وأخــران أنــه كان معتقـاً لــدى
ق ـوات «اإلدارة الذاتيــة» وأبلغنــا خبــر مقتــل أمــي وســارة؛ نتيجــة قصــف ط ـران التحالــف منزلنــا ليلــة اجلمعــة .يف اليــوم التــايل مسعنــا عــن
انســحاب ق ـوات «اإلدارة الذاتيــة» مــن املنطقــة ،فعــدان إىل منزلنــا ووجــدانه قــد دمــر ابلكامــل وحتــول إىل ركام ،كان هنــاك بقــااي شــظااي
الصواريــخ الــي ضربــت منزلنــا ،وقمنــا ابنتشــال جثــة أمــي وزوجــة ابــن عمــي.
يف اليــوم نفســه الــذي عُــدان فيــه إىل املنــزل وبعــد أن قمنــا بدفــن اجلثــث ،أخربتنــا زوجــة عمــي وهــي تُقيــم يف قريــة جمــاورة (قريــة احلســن الــرك
تبعــد عــن قريتنــا 1كــم ،تقــع حتــت ســيطرة قـوات اإلدارة الذاتيــة) ،أهنــا قدمــت ملنزلنــا وطلبــت مــن أمــي وســارة مغــادرة املنــزل بنــاء علــى طلــب
القـوات الكرديــة ،لكــن أمــي مل تغــادر مباشــرة ،وعــادت زوجــة عمــي ملنزهلــا ،مث مسعــت بعــد منتصــف الليــل صــوت االنفجــارات قادمــة مــن
قريتنــا ،ومل تكــن تعلــم أن أمــي وســارة مل تغــادرا املنــزل ،لقــد قتلتــا».
أمساء الضحااي:
السيدة خولة ايسني األيوب من مواليد  ،1968زوجة عادل اخلرفان (مقعد وعاجز عن احلركة) صاحب املنزل الذي قصف ،ولديها ستة أبناء:
كندة  ،1988عليا  ،1993فاطمة  ،1992حممد  ،1994هشام  ،1995عبد احلميد .1998
 السيدة سارة حسني العبد هللا ،مواليد  ،1963زوجة إمساعيل اخلرفان ،لديها أربع أبناء.األدلة واملرفقات:
صورة تظهر آاثر دمار منزل عادل اخلرفان يف قرية عربيد بعد أن تعرض للقصف من قبل
طريان التحالف الدويل.
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 - 4حي الفردوس السبت  /4متوز:2015 /
قرابة الســاعة  4عصراً ،اســتهدف طريان التحالف الدويل ســيارة اتبعة
لتنظيــم داعــش بصــاروخ ،ذلــك أثنــاء مرورهــا يف حــي الفــردوس وســط
مدينــة الرقــة ابلقــرب مــن مدرســة «محيــدة الطاهــر» ،وتســبب ذلــك
بتطايــر شــظااي الصــاروخ ومقتــل  7مدنيــن مــن املــارة ،بينهــم طفــان،
وإصابــة حنــو  10آخريــن ،بينهــم  3أطفــال ،بســبب الشــظااي الــي
تطايــرت مــن الصــاروخ أثنــاء اســتهدافه الســيارة.
أخــران بعــض أهــايل احلــي إهنــم مل يســمعوا أو يشــاهدوا الطائــرة قبــل
القصــف مباشــرة ،إال أن حتليــق طـران التحالــف بشــكل مكثــف طيلــة
النهــار يف املدينــة وهــو الطـران الوحيــد الــذي حيلــق فــوق هــذه املناطــق،
إضافــة إىل نــوع ودقــة الســاح املســتخدم ،يُشــر إىل أنــه غالبـاً املســؤول
عــن احلادثــة ،مــع تك ـرار هــذا النمــط مــن االســتهدافات بعــد بــدء
عمليــات التحالــف الــدويل.

موقع مدرسة محيدة الطاهر يف حي الفردوس مبدينة الرقة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع «أبو نوف 28 ،عاماً ،وهو من أهايل حي الفردوس ،كان شاهداً على اجملزرة:
«يف بداية األمر كان هناك حتليق مستمر لطريان التحالف طيلة فرتة الصباح يف مساء املدينة ،لكن صوت الطريان اختفى عند الظهرية.
قرابــة الســاعة  3:30مســاء أثنــاء خروجــي مــن مســجد النــووي الــذي يقــع يف آخــر الفــردوس ،مسعــت صــوت انفجــار مــن جهــة مدرســة
محيــدة الظاهــر ،الــي تبعــد عــن جامــع النــووي قرابــة  250مـراً ،مث بــدأت أعمــدة الدخــان تتصاعــد مــن جهــة املدرســة ،توجهــت أان وبعــض
األشــخاص الذيــن كان ـوا موجوديــن يف الشــارع مســرعني ابجتــاه مــكان تصاعــد الدخــان ،عندمــا وصلــت إىل مــكان االنفجــار ،شــاهدت
ســيارة ســوداء اللــون نــوع جيــب مت اســتهداف واجهتهــا بصــاروخ دقيــق اهلــدف وكان الدخــان يتصاعــد منهــا ،وكان بعــض عناصــر تنظيــم
داعــش حياولــون إخـراج اجلثــث منهــا.
ورأيــت أيضـاً قرهبــا ســيارة تكســي صفـراء اللــون كان يف داخلهــا  5أشــخاص ،بينهــم  3أطفــال قمنــا إبخراجهــم مــن الســيارة وقــد أصيبــو
بشــظااي متعــددة وكان أحدهــم قــد فــارق احليــاة ،كان هنــاك أيضـاً ســيارة مــن نــوع كيــا حتمــل يف اخللــف صهريــج مــازوت ،كان بداخلهــا
شــخصان قــام األهــايل إبخراجهمــا مــن الســيارة وإســعافهما إبحــدى ســيارات اإلســعاف إىل املشــفى .كمــا شــاهدت دراجــة كهرابئيــة علــى
بعــد  30مـراً مــن الســيارة الســوداء الــي ســقط عليهــا الصــاروخ ،كان ابلقــرب منهــا شــخص ملقــى علــى األرض والدمــاء تســيل منــه ،يُعــد
احلــي منطقــة ســكنية مكتظــة ابلســكان ،يبعــد أقــرب مقــر عســكري للتنظيــم عــن موقــع القصــف قرابــة  300مــر ،بعدهــا قــام عناصــر التنظيــم
بتفريقنــا وإخــاء املــكان مــن األهــايل خوفـاً مــن القصــف مــرة أخــرى مــن طـران التحالــف”.
حيتوي الرابط التايل على أمساء وتفاصيل عن الضحااي ،إضافة إىل جمموعة من الصور اليت تظهر آاثر القصف وصور املصابني.

 - 5منطقة احلمرات األحد  /5متوز:2015/
قصــف ط ـران التحالــف الــدويل بصاروخــن منطقــة احلم ـرات يف مدينــة الرقــة ،وتســبب ذلــك مبقتــل طفــل يدعــى (حممــد محــد الكعاســي مــن مواليــد عــام
.)2000
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 - 6منطقة دوار النعيم يف الرقة الثالاثء يف  /7متوز:2015 /
قرابــة الســاعة  9:15مســاءً ،اســتهدف طـران التحالــف الــدويل ســيارة
لتنظيــم داعــش يف دوار النعيــم وســط مدينــة الرقــة قــرب مشــفى الشــفاء،
تســبب القصــف مبقتــل شــخص مــدين عــز الديــن الن ـزال النعيمــي،
مواليــد  ،1988وإصابــة  7مدنيــن ،بينهــم ســيدة وطفــل ،إضافــة إىل
حتطــم زجــاج نوافــذ املشــفى وبعــض واجهــات احملــات التجاريــة.

موقع دوار النعيم وسط مدينة الرقة.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أحــد أبنــاء املدينــة
ويدعــى أبــو مــازن:
«يبعد منزيل عن دوار النعيم حنو  1كم ،مسعت صوت انفجار بعيد ،وكنت قبلها مباشرة قد مسعت صوت حتليق خميف وقوي للطائرة.
توجهــت مباشــرة إىل دوار النعيــم ،ورأيــت ســيارة لتنظيــم داعــش حتــرق ،كانــت فرقــة اإلطفــاء حتــاول إمخــاد احلريــق ،وســيارات اإلســعاف تنقــل
املصابني إىل املشــفى ،كان بينهم ســيدة وطفل.
علمت حينها من بعض املقربني من التنظيم ،أن طائرة التحالف استهدفت سيارة كانت تقل قياديني من التنظيم أحدهم عراقي اجلنسية.
يبعــد مشــفى الشــفاء عــن موقــع القصــف  10مـرات تقريبـاً ،واقتصــرت األضـرار فيــه علــى حتطــم زجــاج بعــض النوافــذ ،كمــا حتطــم زجــاج
احملــات التجاريــة أيضـاً».
صور لثالثة مصابني نشرها تنظيم داعش عرب مواقع التواصل االجتماعي.
 - 7مدينة الرقة السبت  /11متوز:2015 /
قصــف طـران التحالــف الــدويل صاروخـاً قــرب معمــل الســكر يف مشــال مدينــة الرقــة ،مــا أدى إىل مقتــل شــخص مــدين ،عيســى احلميــدان ،وهــو انزح مــن
ريــف انحيــة ســلوك.
 - 8مدينة الرقة السبت  /11متوز:2015 /
قصــف طـران التحالــف الــدويل صاروخـاً علــى جســر مزرعــة العمريــة ،املعــروف ســابقاً ابســم جســر األســدية الواقــع يف اجلهــة الشــمالية ملدينــة الرقــة علــى قنــاة
فرعيــة مــن هنــر الفـرات ،ويُعــد ممـراً للمدنيــن مــن الريــف الشــمايل ابجتــاه املدينــة .أدى القصــف إىل تدمــره بشــكل شــبه كامــل ،وتســبب أيضـاً مبقتــل الطفــل
أجمــد حممــد الشــحادة ،مواليــد .2007
 - 9مدينة الرقة السبت  /11متوز:2015 /
قصــف طـران التحالــف الــدويل صاروخـاً اســتهدف «جســر منقــاق يف محــرة انصــر» الواقــع يف اجلهــة الشــرقية ملدينــة الرقــة علــى قنــاة فرعيــة مــن هنــر البليــخ
ويُعــد مم ـراً للمدنيــن مــن الريــف الشــرقي ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف إىل حــدوث أض ـرار ماديــة متوســطة يف اجلســر ،كمــا تســبب القصــف مبقتــل مــدين
واحــد ،ســاري إبراهيــم العكــر.
 - 10قرية السباهية السبت  /18متوز:2015 /
اســتهدف ط ـران التحالــف فج ـراً حاج ـزاً لتنظيــم داعــش بصــاروخ يف قريــة الســباهية غــرب مدينــة الرقــة ،وتســبب ذلــك بتطايــر شــظااي الصــاروخ إىل املنــزل
اجملــاور للحاجــز ومقتــل مــدين ،عمــر هويــدي املويســات ،مواليــد  ،1993وإصابــة أخيــه الطفــل علــي ،مواليــد  1998بكســر يف احلــوض وإصــاابت يف
البطــن والصــدر.
صورة للضحية عمر هويدي املويسات.
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ابء  -حمافظة حلب:

 - 1قرية مرتاس يف ريف حلب الشرقي:
ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وتعــد منطقــة اشــتباكات بــن قـوات اتبعــة
لقـوات «اإلدارة الذاتيــة الكرديــة» وتنظيــم داعــش.
تعرضت للقصف من قبل قوات التحالف مرتني:
االستهداف األول :األحد  /19نيسان:2015 /
قصــف ط ـران التحالــف الــدويل ثالثــة صواريــخ علــى قريــة امل ـراس،
ســقط اثنــان علــى منــزل خـ ٍ
ـال مــن الســكان تعــود ملكيتــه للســيد حســن
برهــو ،مــا أدى إىل دمــاره ،بينمــا ســقط الصــاروخ الثالــث بعــد نصــف
ســاعة تقريب ـاً يف ال ـوادي الــذي يبعــد  300مــر عــن القريــة؛ تســبب
ذلــك مبقتــل راعــي أغنــام مســن يدعــى دميــو احلســن الدميــو ،ونفــوق 5
رؤوس مــن الغنــم ،وإصابــة  5رؤوس آخريــن بشــظااي ،كمــا تســبب
القصــف بنــزوح أهــايل القريــة ألهنــا كانــت املــرة األوىل الــي هتاجــم فيهــا
طائ ـرات التحالــف البلــدة.

إحداثية قرية املرتاس على اخلريطة.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد دميــو احلســن الدميــو وهــو ابــن الضحيــة الــذي قتــل نتيجــة القصــف ،كان يف القريــة وشــاهداً علــى مــا
حــدث:
«بعــد ظهــر يــوم األحــد ،كنــت يف منــزيل مــع عائلــي ،مسعنــا صــواتً قــوايً جــداً للطـران تزامــن مــع وقــوع انفجاريــن متتاليــن قويــن جــداً ،شــعران
ابألرض هتتــز مــن حتتنــا حينها،خرجــت مــن املنــزل ملعرفــة ماحــدث ،وتبـ ّـن يل أن الطـران قصــف منــزل حســن برهــو ،الــذي يبعــد عــن منــزيل
حنــو  50مـراً بصاروخــن ،وكان يقطنــه أطفــال أيتــام أحدهــم مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة احلمــد هلل كان املنــزل خاليـاً ومل يُصــب أحــد
حينهــا ،لكنــه تدمــر بشــكل كامــل.
إهنــا املــرة األوىل الــي تقصــف هبــا طائـرات التحالــف قريتنــا ،مل يكــن يف قريتنــا أي مقــر عســكري للتنظيــم ،لكــن كانــت املناطــق احمليطــة بنــا
تشــهد اشــتباكات مســتمرة بــن التنظيــم واحلــزب.
هــذا القصــف جعلنــا نفكــر مبغــادرة القريــة خوف ـاً مــن تك ـراره ،قــرر والــدي أن يســبقنا مــع قطيــع األغنــام الــذي منلكــه وأخــرين أنــه ســيقود
األغنــام ابجتــاه الـوادي ،الــذي يبعــد  300مــر تقريبـاً عــن القريــة ،أمــا أان فقــد أخــذت والــديت وزوجــي وأطفــايل واســتقلينا مركبــي الصغــرة
(طريزينــة :عربــة صغــرة هلــا  3عجــات) ،وحاولنــا اخلــروج مــن القريــة ،لكــي اختبــأت أثنــاء ذلــك قــرب منــزل مهجــور ريثمــا يتوقــف الطـران
عــن التحليــق ،وهنــا مسعــت صــوت انفجــار قــوي جــداً مــن جهــة الـوادي ،وبعدهــا بقليــل أخــرين أحــد أبنــاء القريــة أن والــدي قــد قتــل يف
الـوادي بســبب ذلــك القصــف.
انتظــرت حنــو ســاعتني ريثمــا ابتعــد الطـران وهــدأت األجـواء ،وتوجهــت بعدهــا إىل الـوادي حيــث رأيــت جثــة والــدي وكان رأســه قــد هتشــم
بشــكل كامــل ،كمــا قتلــت  5خـراف وأصيــب  5آخريــن بشــظااي ،كمــا تســبب انفجــار الصــاروخ إبحــداث حفــرة يف األرض بعمــق نصــف
مــر تقريب ـاً ،قمــت بدفــن جثمــان والــدي يف القريــة ،وغــادرت بعدهــا القريــة مــع عائلــي ومجيــع أهــايل القريــة ،وكان يقــدر عددهــم بنحــو
 200مــدين تقريبـاً».
مقطــع مصــور نشـرته قـوات التحالــف يوضــح املوقــع الــذي اســتهدفه يف
التاريــخ نفســه يف قريــة املـراس
صورة الضحية دميو احلسن الدميو.
آاثر الدخان املتصاعد لقصف التحالف لقرية مرتاس.
رابط يظهر موقع تقرييب للمنزل الذي قصفته قوات التحالف الدويل.
الشبك ـ ــة الس ـ ــورية حلقـ ــوق اإلنسـ ـ ــان
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االستهداف الثاين :األحد  /26نيسان:2015 /
قرابــة الســاعة  11صباحـاً ،شــن طـران التحالــف غــارة جويــة علــى القريــة حيــث اســتهدف القصــف أحــد منــازل القريــة بصاروخــن؛ مــا تســبب بتدمــر كامــل
للمنــزل وتدمــر جزئــي لبعــض املنــازل اجملــاورة ،ومبقتــل  3أشــخاص هــم الســيد حســن دميــو ،وابنــه وطفلــة عمرهــا  6ســنوات.
حبســب أحاديــث األهــايل للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن القصــف كان مشــاهباً للقصــف الــذي تعرضــت لــه القريــة يف التاســع عشــر مــن الشــهر نفســه
مــن حيــث صــوت القصــف وقــوة االنفجــار إال أننــا مل نتمكــن مــن التحقــق مــن أقـوال األهــايل خبلــو القريــة مــن مراكــز عســكرية تتبــع لتنظيــم داعــش ،وعلــى
التحالــف الــدويل أن يــرر ســبب قصفــه هلــذه البلــدة ألن القصــف تســبب خبســائر بشـرية وماديــة.
حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل حممد الدميو ،وهو ابن أخت الضحية حسن ،كان شاهداً على حادثة القصف:
«خرجنــا مــن القريــة منــذ املــرة األوىل الــي قصفتنــا فيهــا ق ـوات التحالــف وبعــد مــرور أســبوع تقريب ـاً عــدان للقريــة لتفقــد منازلنــا ,كنــا قرابــة
 40شــخصاً ،قرابــة الســاعة  10صباح ـاً مسعــت صــوت انفجاريــن متتالــن ،كان الصــوت قــوايً جــداً وتزامــن مــع حتليــق لطائ ـرات حربيــة
مــن طائـرات التحالــف ،حاولــت االختبــاء مث خرجــت مــن القريــة إال أن خــايل حســن وابنــه إبراهيــم مل يعــودوا معنــا ،بعــد عــدة أايم رجعــت
مــرة أخــرى إىل القريــة ،بعــد أن هــدأت االشــتباكات والقصــف ،وعثــرت علــى جثمــان إبراهيــم ابــن خــايل ملقــاة جبانــب املنــزل وقــد هنشــتها
الــكالب ،وعثـران علــى جثــة الطفلــة أمونــة العليــوي احلمــادي يف اجلـوار ،يف اليــوم التــايل عثـران حتــت األنقــاض علــى جثمــان خــايل حســن
الدميــو ،مقطــوع الـرأس واألطـراف ،كان الدمــار يف القريــة كبـراً جــداً.
فقــد تدمــرت مدرســة البلــدة كلي ـاً ،إضافــة إىل عــدد مــن املنــازل الــي تعرضــت لدمــار شــبه كامــل ،مثــل منــزل مصطفــى العبــد هللا الســمعو
ومنــزل ابنــه عبــد هللا ،ومنــزل ابــن أخيــه امحــادي العبــد هللا الســمعو ،والكثــر غريهــا».
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الطفل حممد حسن إبراهيم الدوميو ،مواليد  ،2001وهو ابن الضحية حسن دميو:
«خرجــت مــع عائلــي مــن قريــة م ـراس منــذ القصــف األول الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل ط ـران التحالــف بتاريــخ  /19نيســان،2015 /
أُصيــب أهــايل القريــة حينهــا حبالــة هلــع وخــوف شــديدين ،البعــض خــرج حــايف األقــدام مــن شــدة اخلــوف ه ـرابً مــن القريــة ،كان صــوت
القصــف والط ـران خميف ـاً ،مسعــت بعدهــا عــن مقتــل أحــد أقاربنــا وهــو دميــو احلســن الدميــو.
قــرر والــدي وأخــي بعــد عــدة أايم العــودة إىل القريــة مــع بعــض األهــايل لتفقــد منزلنــا وإحضــار بعــض احلاجيــات ،لكنهمــا مل يعــودا فقــد قتــا
نتيجــة قصــف طـران التحالــف ملنزلنــا بصاروخــن ،هتــدم منزلنــا بشــكل كامــل ،مل يســتطع أحــد العــودة للبحــث عــن والــدي وأخــي إال بعــد
عــدة أايم خوفـاً مــن جتــدد القصــف واالشــتباكات الــي تتــم علــى أطـراف قريتنــا ،وعندمــا هــدأت األحـوال اســتطاع بعــض األقــارب إحضــار
جثــة طفلــة تُدعــى أمونــة احلمــادي ،وجثــة أخــي إبراهيــم ،ومت دفنهمــا يف بلــدة صريــن ،كانــت جثــة أخــي قــد تشــوهت وحتولــت إىل أشــاء،
اســتطاعت والــديت التعــرف عليــه مــن اخلــامت الــذي كان يرتديــه يف يــده اليمــى ،أمــا جثمــان والــدي فقــد عثـَـر عليــه أقاربنــا حتــت أنقــاض املنــزل،
ومت دفنــه حيــث وجــدوه يف القريــة .أقيــم حاليـاً مــع والــديت وإخــويت الســتة الصغــار يف خيمــة يف بلــدة صريــن بعــد أن فقــدان منزلنــا ،وأصبحــت
املســؤول عــن إعالتهــم بعــد وفــاة والــدي».
أمساء الضحااي:
حسن اإلبراهيم الدميو 40 ،عاماً( ،اجلثة مشوهة).
إبراهيم حسن إبراهيم الدميو 17 ،عاماً( ،اجلثة مشوهة وقد عرف من خالل اخلامت الذي كان يلبسه يف إصبعه).
الطفلة أمينة حممد العليوي 6 ،أعوام( ،اجلثة مشوهة).
صورة ملنزل حسن إبراهيم الدميو قبل القصف.
صورة ملنزل حسن إبراهيم الدميو بعد القصف ،وتسويته ابألرض.
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 - 2قرية بئر حملي اجلمعة  /1أاير:2015 /
شــن ط ـران التحالــف قرابــة الســاعة  12لي ـاً ،ســتة غــارات جويــة متتاليــة مســتخدماً يف بعــض الغــارات عــدة صواريــخ علــى قريــة بئــر حملــي التابعــة ملدينــة
صريــن يف ريــف حلــب الشــرقي ،متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن تســجيل مقتــل  64مدنيـاً ،بينهــم  31طفـاً ،و19ســيدة ،كمــا أصيــب
ـوي بعضهــا ابألرض ،ونُشــر إىل
قرابــة  30آخريــن بينهــم أطفــال ونســاء ،وتســبب القصــف أيضـاً بتهــدم عــدد كبــر مــن املنــازل علــى رؤوس ســكاهنا ،وسـ َ
أن هــذه هــي احلصيلــة األوليــة ،بســبب صعوبــة التواصــل وانقطــاع االتصــاالت مــن وقــت إىل آخــر ،ونظـراً ألن معظــم أهــايل القريــة قــد غادروهــا بعــد وقــوع
اجملــزرة ،مــازال هنــاك مفقوديــن يتــم البحــث عــن جثثهــم.
يف الروابط التالية تفاصيل احلادثة اليت أفردانها بتقريرين خاصني:
عنوان التقرير :أدلة إضافية تثبت تورط قوات التحالف الدويل يف جمزرة قرية بري حملي ،نشر بتاريخ  /19أاير2015 /
عنـوان التقريــر :ارتفــاع حصيلــة الضحــااي املدنيــن الذيــن قتلـوا علــى يــد قـوات التحالــف إىل  169بينهــم  42طفـاً و 30امـرأة ،توثيــق حادثــة قصــف قريــة
بــر حملــي يف ريــف حلــب ومقتــل  64مدنيـاً ،نشــر بتاريــخ  /6أاير2015 /
 - 3بلدة التوامة يف ريف حلب الغريب األربعاء  /20أاير2015 /
رابط إلحداثيات موقع قرية التوامة بريف حلب الغريب

اســتهدف طـران التحالــف الــدويل قرابــة الســاعة  6مســاء مقـران عســكراين جلبهــة
النصــرة يف بلــدة التوامــة ،تقــع علــى بعــد  30كــم تقريب ـاً غــريب مدينــة حلــب،
قُصــف أحــد املقـرات (مبــى البلديــة ســابقاً) بصــاروخ وتســبب ذلــك بتدمــر املبــى
املؤلــف مــن طابقــن بشــكل كامــل ومقتــل طفلــة نتيجــة إصابتهــا إبحــدى شــظااي
القصــف أثنــاء تواجدهــا علــى ســطح منزهلــا اجملــاور ملقــر جبهــة النصــرة.
متيــز القصــف ابلدقــة والقــوة التدمرييــة الكبــرة ،حيــث حتــول مقــر جبهــة النصــرة إىل
ركام ،وقــد مســع األهــايل صــوت االنفجــار وشــعروا بــه يف القــرى اجملــاورة الــي تبعــد
قرابــة  4كــم عــن البلــدة ،كمــا وردتنــا عــدة رواايت نقـاً عــن شــهود عيــان حــول
مشــاهدة طـران االســتطالع التابــع لقـوات التحالــف يف أجـواء املنطقــة يف وقــت
ســابق مــن القصــف يف اليــوم ذاتــه ،وعــادة يســبق حتليــق ط ـران االســتطالع أي
قصــف حمتمــل حبســب رواايت أبنــاء املنطقــة.

ختضــع بلــدة التوامــة لســيطرة تنظيــم جبهــة النصــرة وحركــة نــور الديــن
الزنكــي ،وتتواجــد مقراهتــا العســكرية علــى أط ـراف البلــدة بعيــداً عــن
االكتظــاظ الســكاين ،إال أن بعــض املنــازل تنتشــر بشــكل متباعــد
قــرب تلــك املقـرات ،وكانــت تقطــن عائلــة انزحــة يف منــزل جمــاور ملقــر
جبهــة النصــرة (مبــى البلديــة ســابقاً) ،تعــود ملكيتــه ألحــد أقارهبــا مــن
مســلحي املعارضــة ويدعــى (بــدر الدقــس) ،قائــد مدفعيــة نــور الديــن
الزنكــي التابعــة للجبهــة الشــامية) ،تســبب قصــف املقــر بتطايــر بعــض
الشــظااي ،ومــن مث مقتــل ابنــة أخــت املدعــو بــدر الدقــس أثنــاء تواجدهــا
علــى ســطح املنــزل لتتفقــد خ ـزان امليــاه.
صــورة الضحيــة ابنــة أخــت بــدر الدقــس ،مواليــد ،2006
مل نســتطع التعــرف إىل امسهــا الكامــل

تصاعد الدخان نتيجة قصف التحالف ملقرات جبهة
النصرة يف التوامة ،ريف حلب  /20أاير2015 /

آاثر الدمار يف مقر جبهة النصرة.

آاثر الدمار يف مقر جبهة النصرة.

األدلة واملرفقات:
تقريــر مصــور للناشــط اإلعالمــي هــادي العبــد هللا يتحــدث فيــه عــن اســتهداف ق ـوات التحالــف ثالثــة مق ـرات جلبهــة النصــرة ،منهــا مق ـران ابلتوامــة بريــف
حلــب ،كمــا يظهــر يف املقابلــة بــدر الدقــس وهــو يتحــدث عــن مقتــل ابنــة أختــه.
بيان صادر عن جبهة النصرة حول قصف التحالف ملقراهتا.
الشبك ـ ــة الس ـ ــورية حلقـ ــوق اإلنسـ ـ ــان
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 - 4قرية دايل حسن ،األحد 7 /حزيران:2015 /
تبعــد قربــة دايل  8كــم شــرق انحيــة صريــن يف ريــف حلــب الشــرقي ،وهــي ختضــع
لســيطرة تنظيم داعش وتشــهد اشــتباكات عنيفة بني التنظيم وقوات «اإلدارة الذاتية»
الكرديــة.
قصــف طـران التحالــف إحــدى منــازل القريــة قرابــة الســاعة الرابعــة فجـراً بصاروخــن،
مــا أدى إىل مقتــل عائلــة كاملــة (األب واألم وأطفاهلمــا الســتة) ،إضافــة إىل دمــار
املنــزل ابلكامــل واهنيــاره علــى رؤوس الضحــااي ،يتألــف املنــزل مــن ثــاث غــرف وحظــرة
لألغنــام ،كمــا تســبب القصــف بتدمــر عربــة صغــرة تعــود ملكيتهــا للضحيــة عيســى
الش ـريف صاحــب املنــزل.

رابــط يظهــر موقــع قريــة دايل حســن يف اجلنــوب الشــرقي لناحيــة صريــن
بريــف حلــب الشــرقي.

أمســاء الضحــااي( :األب :عيســى احلســن الشـريف ،مواليــد  ،1980األم :مليــا بنــت أبــو دهــام ،األطفــال :هتــاين ،مواليــد  ،2003فاطمــة مواليــد ،2004
عبــود ،مواليــد  ،2006حممــد ،مواليــد  ،2010زايد أو زيــدان ،مواليــد  ،2013طفــل رضيــع مل يعــرف امســه ،مواليــد .)2015
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع (عبدالرزاق ،م) وهو أحد الشهود على احلادثة ،ومن أبناء بلدة صرين:
«قرابــة الســاعة الرابعــة فجـراً مسعنــا صــوت انفجاريــن متتالــن ،ســقطت الصواريــخ علــى منــزل مــدين تقطنــه أســرة عربيــة ،أدى االســتهداف
إىل مقتــل األســرة ابلكامــل ،األم واألب وأطفاهلمــا الســتة ،إضافــة إىل تدمــر كامــل املنــزل ،وكان مــن املالحــظ أن جــدران املنــزل مــن الداخــل
قــد تدمــرت ومل تتأثــر األبنيــة احمليطــة بــه.
مل يتجـرأ أحــد علــى الوصــول إىل املوقــع حــى الســاعة الثامنــة صباحـاً خوفـاً مــن تكـرار القصــف ،وقــد حــاول أهــايل البلــدة مجــع األشــاء ليتــم
دفنهــا ،البلــدة ال توجــد فيهــا مقـرات عســكرية اتبعــة لداعــش ،وهــي تتمركــز علــى بعــد  2كــم خــارج القريــة.
مل نعثــر إال علــى قطــع متناثــرة ألشــاء الضحــااي وأشــاء األغنــام الــي كانــت يف احلظــرة ،حاولنــا جاهديــن العثــور علــى أي شــيء ،كلهــا
تطايــرت مــع الصاروخــن اللَذيــن أُطلقــا علــى هــذه العائلــة املســكينة».
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع (زايد ،ع) وهو من أبناء بلدة صرين:
«مسعــت صــوت انفجاريــن متتالــن قبــل موعــد أذان الفجــر خبمــس دقائــق ،كان الفاصــل الزمــي بينهمــا حنــو دقيقــة فقــط ،إال أن صــوت
االنفجــار األول كان أقــوى مــن الثــاين ،كنــت حينهــا يف منــزيل ببلــدة صريــن ،الــي تبعــد حنــو  10كــم عــن قريــة دايل حســن ،توجهــت صباحـاً
إىل قريــة دايل حســن الســتطالع األمــر ،ورأيــت حينهــا منــزل عيســى الش ـريف وقــد حتــول إىل ركام ،كان األهــايل حياولــون رفــع األنقــاض
النتشــال أشــاء الضحــااي ،علمــت حينهــا أن ســكان املنــزل مجيعهــم قــد قتلـوا يف ذلــك القصــف ،وكانــت والــدة زوجــة صاحــب املنــزل جتلــس
علــى الــركام تبكــي ابنتهــا وأحفادهــا حبرقــة».
جمموعة صور تُظهر آاثر الدمار يف منزل عيسى الشريف ،بقرية دايل حسن ،ريف حلب  /7حزيران2015 /
مقطع يوضح آاثر الدمار يف منزل الضحااي وتواجد األطفال الصغار يف القرية ما يؤشر على وجود املدنيني فيها.
 - 5انحية صرين :اخلميس  /23متوز:2015 /
قرابــة الســاعة  4عصـراً ،قصفــت طائـرات التحالــف الــدويل ،أحــد األحيــاء الســكنية يف انحيــة صريــن بريــف حلــب الشــرقي أبربعــة صواريــخ دفعــة واحــدة،
حيــث طالــت منــازل ســكنية تقــع يف شــارع فرعــي يبعــد عــن ســوق البلــدة حنــو  100مــر ،وتســبب ذلــك بدمــار كامــل ألربعــة منــازل متجــاورة ،وحتوهلــا إىل
ركام وإحلــاق أضـرار جزئيــة مبنزلــن آخريــن قرهبــا ،كمــا تســبب القصــف مبقتــل الطفــل حممــد اجلاســم األبــو راكان ،مواليــد  ،2005وقــد قُطــع رأســه ،إضافــة
إىل ضحيــة آخــر مل نتمكــن مــن التعــرف إىل امســه ،فيمــا أصيــب قرابــة  5أشــخاص آخريــن بينهــم طفــل.
ختضــع انحيــة صريــن لســيطرة تنظيــم داعــش ،وتــدور اشــتباكات عنيفــة منــذ قرابــة ثالثــة أشــهر يف قــرى ومناطــق قريبــة مــن صريــن بــن تنظيــم داعــش وقـوات
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.
الشبك ـ ــة الس ـ ــورية حلقـ ــوق اإلنسـ ـ ــان
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حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أحد أبناء انحية صرين ويُدعى السيد (ع .م):
«قرابــة الســاعة  4إال ربــع عصـراً كنــت يف منــزيل برفقــة بعــض األصدقــاء ،ومسعنــا حينهــا أصـوات انفجــارات قويــة هــزت األرض مــن حتتنــا،
وعندمــا خرجنــا لنســتطلع األمــر رأيــت دخــاانً كثيفـاً يتصاعــد مــن جهــة الســوق الرئيــس ،أســرعنا حينهــا إىل موقــع القصــف ورأيــت بعــض
األهــايل حيملــون بعــض اجلرحــى إلســعافهم ،وكان مــن بينهــم طفــل ،فيمــا كان البعــض اآلخــر يبحــث عــن انجــن حتــت أنقــاض املنــازل الــي
حتولــت إىل ركام ،كانــت حمصلــة الضحــااي طفــل مقطــوع الـرأس يدعــى حممــد جاســم األبــو راكان وشــخص آخــر مل أعــرف امســه مت انتشــاله
مــن حتــت األنقــاض ،ومــن بــن املصابــن شــخص بــرت قدمــه ،مت نقلــه مــع شــخص آخــر حالتــه حرجــة إىل منبــج لتلقــي العــاج ،فيمــا مت
عــاج اإلصــاابت املتوســطة واخلفيفــة يف املركــز الصحــي بصريــن.
منــذ أربعــة أايم تقريب ـاً ارتفعــت وتــرة االشــتباكات بــن تنظيــم داعــش والق ـوات الكرديــة وقامــت األخــرة بقصــف البلــدة بقذائــف اهلــاون؛
لذلــك فــإن معظــم الســكان أصبحـوا يغــادرون القريــة صباحـاً حنــو هنــر الفـرات الــذي يبعــد  4كــم عــن صريــن ،ومــن مث يعــودون مســاء ،وهــذا
ماتســبب ابخنفــاض أعــداد الضحــااي مقارنــة مــع حجــم الدمــار الكبــر الــذي ســببه قصــف التحالــف يف هــذا اليــوم ،مل نتخيــل أن يقصفنــا
التحالــف أيضـاً ،وأن يتســبب مبقتــل أهلنــا ،هلــذا مل ينــزح األهــايل عــن القريــة بشــكل كامــل».
أمساء الضحااي:
الطفل حممد اجلاسم األبو راكان ،يظهر يف الصورة مقطوع الرأس ،مواليد .2005
ضحية مت انتشاله من حتت األنقاض ،مل يتم التعرف على امسه.
 - 6منطقــة جبــل اجلــص يف ريــف حلــب
اجلنــويب اإلثنــن  /13متــوز:2015 /
اســتهدف ط ـران التحالــف الــدويل صباح ـاً
بصــاروخ مق ـراً عســكرايً اتبع ـاً حلركــة أح ـرار
الشــام ،الواقــع يف إحــدى القــرى القريبــة مــن
قريــة تــل الضمــان شــرقاً بريــف حلــب اجلنــويب
يف منطقــة جبــل اجلــص ،مــا أدى إىل مقتــل
 3مســلحني ،وإصابــة  5آخريــن ،ودمــار
كامــل يف املبــى املؤلــف مــن طابقــن وحتولــه
إىل ركام.
بنــاء علــى طلــب مــن بعــض الشــهود التابعــن
ملصــادر عســكرية ،والذيــن قام ـوا بتزويــدان
بتفاصيــل احلادثــة الــي نتحفــظ هبــا يف
أرشــيفنا اخلــاص ،فإننــا نتحفــظ علــى نشــر
اســم القريــة الــي كان يتواجــد فيهــا املقــر
وأمســاء الضحــااي ،علم ـاً أن منطقــة جبــل
اجلــص ختضــع لســيطرة مشــركة بــن جبهــة النصــرة وحركــة أحـرار الشــام وبعــض الفصائــل األخــرى مــن املعارضــة املســلحة ،إال أنــه ال يوجــد مقـرات جلبهــة
النصــرة ابلقــرب منــه يف تلــك القريــة حتديــداً .تبـ ّـن لنــا أن القصــف كان دقيقـاً وحمققـاً ،حيــث أصــاب املبــى مباشــرة ،وكانــت قوتــه التدمرييــة كبــرة جــداً ،حيــث
حتــول املبــى إىل ركام ،كمــا أفادتنــا بعــض املصــادر العســكرية أن مراصدهــم مل تكشــف أي تواجــد لط ـران الق ـوات احلكوميــة يف املنطقــة يف ذلــك اليــوم،
كذلــك أفــادان شــهود العيــان بعــدم رؤيــة أو مســاع الطائــرة الــي قصفــت وهــذا يــدل علــى أهنــا قصفــت مــن ارتفــاع عـ ٍ
ـال.
رابط ملوقع قريب من القرية يف منطقة جبل احلص بريف حلب اجلنويب على غوغل.
صورة ألحد األطفال املصابني.
آاثر تصاعد الدخان وسط املدينة بعد قصف طريان التحالف.
آاثر الدمار يف املنازل قرب السوق يف انحية صرين.
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جيم :حمافظة احلسكة:
 - 1مدينة الشدادي
تبعد  55كم عن مدينة احلسكة يف ريفها اجلنويب ،تعد من أكرب معاقل تنظيم داعش يف حمافظة احلسكة قصفها طريان التحالف مرتني:
االستهداف األول :الثالاثء  /7تشرين األول2014 /
شــن ط ـران التحالــف الــدويل هجوم ـاً علــى مدينــة الشــدادي ،اســتهدف القصــف
أحــد الســجون املدنيــة الــي يشــرف عليهــا التنظيــم ،حيــث ســقط صــاروخ أمــام ابب
الســجن ،الــذي يقــع ضمــن مبــاين شــركة مديريــة اجلبســة للنفــط ،وتســبب ذلــك مبقتــل
ســجينَني ،وجــرح قرابــة  10آخريــن وتضــرر بعــض أج ـزاء الســجن األماميــة .
تعتــر مديريــة اجلبســة للنفــط مــن أكــر معاقــل تنظيــم داعــش ،وحتتــوي علــى عــدة مقــار
عســكرية ،ويفصــل بينهــا وبــن مســاكن اجلبســة شــارع فقــط ،حيــث يُقيــم أفـراد التنظيــم
يف تلــك املســاكن ويتخذوهنــا مقـرات هلــم أيضــا .وتعتــر اجلبســة واملســاكن املركــز األول
والرئيــس للتنظيــم ،ويقــع الســجن خلــف مبــى اإلدارة ،تُقــدر مســاحة الســجن الــذي
قُصــف ب ـ  2000مــر مربــع ابرتفــاع  10أمتــار ،مؤلــف مــن طابــق واحــد ،بُنيــت
جدرانــه مــن اإلمسنــت ،وهلــا ســقف مســتعار مــن املعــدن (توتيــاء) ،كان خمصصـاً ســابقاً
لتخزيــن مضخــات وحفــارات النفــط وغريهــا مــن الــآالت ،لكــن عندمــا ســيطر تنظيــم
حولــه إىل ســجن عــام خمصــص ألبنــاء املدينــة والبلــدات اجملــاورة،
داعــش علــى املنطقــة ّ
وال يتــم ســجن العناصــر التابعــن لتنظيــم داعــش فيــه ألن هلــم ســجناً آخــر خــاص هبــم.

رابــط يظهــر إحداثيــة موقــع الســجن الــذي تعــرض للقصــف يف مديريــة اجلبســة
ابلشــدادي.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أحــد الســجناء الناجــن مــن قصــف ســجن تنظيــم داعــش ويُدعــى أمحــد حممــد 30 ،عام ـاً ،وهــو مــن أبنــاء
مدينــة الشــدادي:
«اعتقلــي التنظيــم بتهمــة إمهــال الصــاة) ،وذلــك قبــل القصــف اجلــوي بنحــو أســبوع ،ظُهــر يــوم الثــااثء ،قرابــة الســاعة  ،11:30مسعنــا
صــوت قصــف وانفجــار ضخم،كنــت علــى مقربــة مــن النافــذة ،ورأيــت الدخــان يتصاعــد مــن أحــد مناطــق الشــدادي ،لكــي مل أســتطع معرفــة
مصــدر االنفجــار ،وزاد خوفنــا حــن بــدأ عناصــر التنظيــم يرتاكضــون ويصــرخ أحدهــم قائـاً :اســتعجلوا طـران التحالــف اســتهدف احلاجــز
الغــريب وهنــاك قتلــى! وماهــي إال بضــع دقائــق حــى مسعــت صــواتً قــوايً هـ َّـز املــكان الــذي حنــن فيــه والدخــان أعمــى عيوننــا ،لقــد اســتهدف
طـران التحالــف الســجن بصــاروخ وســقط عنــد البــاب الرئيــس للســجن ،وكان القســم األول الــذي أان فيــه هــو أقــرب مــكان للبــاب ،وهتــدم
جــزء منــه نتيجــة القصــف ،حاولــت التحــرك لكــي مل أســتطيع ألنــي أصبــت يف قدمــاي مباشــرة ،نظــرت عــن يســاري وإذا بشــابني أحدمهــا
تفجــر رأســه ومــات ،واآلخــر كان ُيتضــر ومل أدرك حينهــا أيــن كانــت إصابتــه.
أســرع إلينــا ابقــي الســجناء وحاولـوا مســاعديت ،ومــا هــي إال حلظــات حــى دخــل علينــا أحــد عناصــر التنظيــم وكان يغطــي وجهــه بقنــاع ،فتــح
البــاب وصــاح اهربـوا ،محلــي شــاابن وخرجــا يب ،أمــا الشــاابن اللــذان قُتــا فقــد بقـوا يف الســجن حينهــا ألن األولويــة كانــت إلنقــاذ املصابــن،
فقــدت الوعــي بعدهــا ومل أشــعر بنفســي إال وأان داخــل مستشــفى الشــدادي وقــد أصــاب الشــلل إحــدى قدامــي وأصيبــت الثانيــة بكسـرين،
ـت عاجـزاً عــن احلركــة».
وإىل هــذا اليــوم ال أســتطيع املشــي وبـ ُّ
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االستهداف الثاين :الثالاثء  /19أاير:2015 /
اســتهدف ط ـران التحالــف بصــاروخ ســيارة اتبعــة لتنظيــم داعــش أثنــاء مرورهــا يف
ـوق
الشــارع العــام بســوق املدينــة مقابــل حمــات أبــو النــاج ،ويعــد هــذا املــكان السـ َ
الرئيــس ،ويبعــد عــن مديريــة اجلبســة للنفــط قرابــة  100مــر ،وميتــد مــن احلاجــز الشــرقي
إىل احلاجــز الغــريب ،ويعتــر الســوق مــن أكثــر األماكــن ازدحام ـاً ابملدنيــن.

رابط يظهر إحداثيات مكان انفجار السيارة يف سوق مدينة الشدادي.

تســبب القصــف ابنفجــار الســيارة ودراجــة انريــة كانــت ترافقهــا ،كان يقودهــا أحــد
أف ـراد التنظيــم ،أدى القصــف إىل مقتــل  3مدنيــن ،أحدهــم صاحــب حمــل إلصــاح
املولــدات انفجــرت الســيارة أمامــه ،إضافــة إىل  2مــن املــارة يف الســوق ،وأصيــب قرابــة
 15مدني ـاً آخريــن.
أحــد أبنــاء مدينــة الشــدادي ويدعــى إبراهيــم 23 ،عام ـاً ،ميلــك حم ـاً لبيــع الوقــود يف
الســوق:

صــورة ملتقطــة مــن موقــع خرائــط غوغــل توضــح مــكان
انفجــار الســيارة يف ســوق مدينــة الشــدادي.

«قرابــة الســاعة  10:00صباحـاً كنــت جالسـاً يف احملــل ،فجــأة مسعنــا صــوت انفجــار
كبــر ،مل أمســع حينهــا أي صــوت لتحليــق طائــرة ،عنــد خروجــي مــن احملــل رأيــت
انفجــار ســيارة ودراجــة انريــة ،اعتقــدت حينهــا أن الســيارة مدنيــة ،حيــث مل يكــن عليهــا
أي عالمــة أو كتــاابت تــدل علــى أهنــا اتبعــة لتنظيــم داعــش ،وعنــد حماولتنــا االق ـراب
والتصويــر قــام العناصــر مبنعنــا ،حينهــا شــككت ابألمــر ألن هــذه هــي عــادة التنظيــم
عنــد اســتهدافه ،وبعــد البحــث والسـؤال علمــت مــن بعــض عناصــر التنظيــم ومــن بعــض
األصدقــاء املقربــن منهــم ،أن هــدف القصــف كان الســيارة الــي كان تقــل أبــو عبــد
الرمحــن املصــري وهــو أحــد كبــار الشــرعيني يف العـراق ،وكان يف طريقــه حلضــور اجتمــاع
مــع بعــض قيــادات التنظيــم يف الشــدادي ،ويبــدو أنــه قتــل يف هــذه احلادثــة مــع الشــخص
اآلخــر ،وقُتــل أيض ـاً أحــد عناصــر التنظيــم عندمــا كان يرافقهــم علــى دراجتــه الناريــة
إضافــة إىل  11آخريــن مــن عناصــر التنظيــم كان ـوا يتواجــدون يف املــكان.
منــذ بــدء ضـرابت قـوات التحالــف بــدأ أغلــب عناصــر التنظيــم يســتخدمون الدراجــات
الناريــة وبــدؤوا ابالنتشــار وإقامــة مقراهتــم ضمــن األحيــاء الســكنية».

السيد أبو ميالد  31عاماً ،من أبناء مدينة الشدادي ،حتدث إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«بعــد اســتهداف الط ـران للســيارة وانفجــار الدراجــة الناريــة ،قــام عناصــر التنظيــم علــى الفــور بســحب الســيارة واألشــخاص الــي كان ـوا
أي منهــم إىل مشــفى الشــدادي ،رغــم نقــل ابقــي الضحــااي املدنيــن إىل املشــفى.
بداخلهــا دون أن يتــم نقــل ٍّ
منــع التنظيــم االقـراب والتصويــر يف املــكان ،وهــذا مــا يفعلــه عــادة حــن تســتهدف عناصــره مــن قبــل طـران التحالــف ،علــى عكــس ماحيــدث
عنــد اســتهداف الطـران احلكومــي ألهــداف مدنية.
فعــل التنظيــم جهــاز إنــذار يقــوم بتشــغيله قبــل قــدوم الطـران احلكومــي حيــث ميكــن للتنظيــم رصــده عــر قبضــات الالســلكي ،فنأخــذ
كمــا ّ
حــذران حينهــا ،لكــن يبــدو أن هــذه األجهــزة ال تســتطيع التقــاط طائـرات التحالــف ،لذلــك مل يطلــق صــوت اإلنــذار يف هــذا اليــوم».
أمساء الضحااي املدنيني:
 - 1جهاد أمحد مسلم ،صاحب حمل لبيع وتصليح املولدات ،كان قد افتتحه قبل  10أايم من القصف ،قضى نتيجة االنفجار الذي وقع أمام حمله.
 - 2نوح حممد عيسى ،من قرية احلريري بريف احلسكة ،وهو عشرية احملاسن.
- 3ضحية مل يتم التعرف على امسه ،من قرية السيد محود بريف احلسكة.
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 - 2قرية تل جمدل :اجلمعة  /8أاير:2015 /
قريــة تــل جمــدل تتبــع لناحيــة تــل متــر وتبعــد عــن مدينــة احلســكة  15كــم يف الشــمال
الغــريب ،فيمــا يلــي رابــط ملوقــع انحيــة تــل متــر.
اســتهدف ط ـران التحالــف الــدويل مواقــع عســكرية لتنظيــم داعــش املتموضعــة بــن
منــازل املدنــن يف قريــة تــل جمــدل قرابــة الســاعة  5:00فج ـراً ،حيــث أطلقــت قرابــة
 12صاروخـاً بشــكل متواصــل مبعــدل نصــف ســاعة بــن ســقوط كل صــاروخ ،يبــدو
أن هــذا القصــف ترافــق مــع ســياق دعــم جــوي لقـوات «اإلدارة الذاتيــة» الكرديــة الربيــة
الــي كانــت قــد بــدأت اشــتباكات عنيفــة مــع التنظيــم منــذ فجــر اجلمعــة متهيــداً القتحــام
القريــة ،وقــد خرجــت قـوات التنظيــم مســاء هــذا اليــوم مــن القريــة قرابــة الســاعة 7:00
مســاء إثــر تلــك الض ـرابت املكثفــة هلجمــات التحالــف ،ونــزح مــا تبقــى مــن مدنيــن
فيهــا أيضـاً.
تســبب القصــف مبقتــل الطفــل بشــار العـواد ،مواليــد  ،2005إثــر إصابتــه بشــظية يف الـرأس عندمــا كان يقــف أمــام منزلــه ،الــذي كان يبعــد حنــو  50مـراً
عــن أحــد مقـرات التنظيــم الــي قصفــت بصــاروخ مــن قبــل طـران التحالــف حينهــا.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد سكان القرية -أبو مالك ،-وهو من أبناء انحية ريف متر ،حيث قال:
«قصــف التحالــف قريــة تــل جمــدل أبكثــر مــن  12غــارة منــذ قرابــة الســاعة  5:00فجـراً ،بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع القـوات الكرديــة ،ومل
يُفــارق طـران االســتطالع مســاء املنطقــة ،تســبب القصــف مبقتــل الطفــل بشــار العـواد 10 ،أعـوام ،أمــام ابب منزلــه ،الــذي يبعــد حنــو 50
مـراً عــن أحــد املتاريــس التابعــة لتنظيــم داعــش.
إن معظــم أبنــاء القريــة نزحـوا عنهــا يف وقــت ســابق نتيجــة االشــتباكات املســلحة يف املنطقــة ،ومل يبـ َـق فيهــا ســوى  200مــدين تقريبـاً ،وقــد
عمــل التنظيــم علــى اسـراتيجية الــدروع البشـرية ،حيــث جعــل متركــزه ضمــن األحيــاء الســكنية وجعــل متاريســه العســكرية إىل جانــب بيــوت
األهــايل.
يف كثري من األحيان مل نكن نلحظ وجود الطائرة ،وكل ما نستطيع مالحظته هو املكان املستهدف ،وقد استهدف
طـران التحالــف قريــة اللفــاف التابعــة لـرأس العــن واحلمــد هلل مل يُصــب أحــد مــن املدنيــن ،كمــا اســتهدف طـران التحالــف قريــة الكشــاط
التابعــة لبلــدة رأس العــن ،وهــي قريــة صغــرة حتــوي عش ـرات البيــوت ،ومل يبـ َـق حجــر علــى حجــر ،كانــت القريــة خاليــة مــن املدنييــن وال
تواجــد فيهــا ألي فصيــل أو تنظيــم عســكري ،كانــت األهــداف حمققــة ودقيقــة ،ومت تدمــر الكثــر مــن مواقــع داعــش ،وقــوة الصواريــخ
التدمرييــة كانــت قويــة جــداً لدرجــة أننــا كنــا نشــعر ابهتـزاز املنــازل واألرض مــن حتتنــا بعــد كل صــاروخ ينفجــر ،قرابــة الســاعة  7:00مســاء
اســتطاعت الق ـوات الكرديــة اقتحــام القريــة وانســحب تنظيــم داعــش مــع مــا تبقــى مــن املدنيــن».
صورة آلاثر الدخان املتصاعد على قرية تل جمدل إثر قصف التحالف.
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دال :حمافظة إدلب:

 - 1قرية كفردراين :األربعاء  /8متوز2015 /
اســتهدف طـران التحالــف الــدويل بصاروخــن ســيارة كانــت تقــل مســلحني مــن جبهــة النصــرة علــى الطريــق الواصــل بــن قريــة كفــردراين وبلــدة ســرمدا بريــف
إدلــب الشــمايل ،مــا تســبب بتدمــر واح ـراق الســيارة بشــكل كامــل ،ومقتــل مــن كان فيهــا ،إضافــة إىل مقتــل مدنيَــن كاان يســتقالن دراجــة انريــة ،تزامــن
مرورمهــا مــن املوقــع مــع القصــف.
أكــد لنــا بعــض أبنــاء القريــة أن طـران االســتطالع التابــع للتحالــف الــدويل كان ُيلــق يف مســاء املدينــة قبــل القصــف ببضعــة ســاعات ،وإن أهــداف القصــف
كانــت حمققــة ودقيقــة ،وقــد مســع صــوت االنفجــار علــى بعــد  4كــم.
كمــا أن املراصــد عــادة ماتكشــف طـران القـوات احلكوميــة ،يف حــن ال تســتطيع رصــد طـران التحالــف حــن حيلــق علــى مســافات عاليــة ،لذلــك ابت مــن
الســهل علــى ســكان تلــك املناطــق التمييــز بينهــم.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أحد أبناء قرية كفردراين ،السيد صالح ،حيث حدثنا عن التفاصيل:
«مسعــت صــوت انفجاريــن قويــن متتاليــن أثنــاء تواجــدي يف قريــي قرابــة الســاعة  8:15مســاء ،علمــت بعدهــا مــن أحــد أصدقائــي
مشــاهدته لكتــل انريــة تشــتعل ابلقــرب مــن مــكان القصــف ،حيــث كان يبعــد عــن قريتنــا كفــردراين قرابــة  4كــم فقــط.
يف اليــوم الثــاين أتكــدت مــن مقتــل اثنــن مــن أبنــاء قريــي (أمحــد حممــد طحيــي وابــن عمــه ،حســي حممــد خــر طحيــي) تـراوح أعمارمهــا بــن
 30 - 25عامـاً) ،كان ســبب االنفجــار قصــف طائـرات التحالــف الــدويل ســيارة اتبعــة لتنظيــم جبهــة النصــرة بصاروخــن .أحــد أصدقائــي
كان هنــاك حلظــة القصــف وأخــرين أن الضحيتــن كاان يســتقالن دراجتهمــا الناريــة قــرب الســيارة املســتهدفة حلظــة القصــف ،وتســببت
الشــظااي وقــوة االنفجــار بقتلهمــا ورميهمــا مســافة  50مـراً بعيــداً عــن مــكان القصــف ،إهنمــا شــاابن مدنيــان ال عالقــة هلمــا أبي تنظيــم،
وكاان يعمــان يف صناعــة كعــوب األحذيــة».
أمساء الضحااي:
أمحد حممد طحيين.
حســي حممــد خــر طحيــي – ابــن عــم أمحــد ،-يــرواح عمرمهــا بــن  30 - 25عامـاً ،مــن أبنــاء وســكان مزرعــة اببســقا التابعــة لقريــة كفــردراين ،ويعمــان
يف صنــع كعــوب األحذيــة وبيعهــا ،ومهــا مدنيــان وكاان ذاهبــان لعملهمــا بعــد اإلفطــار.
مقطع مصور يظهر احرتاق السيارة التابعة جلبهة النصرة وحماولة إطفاء احلريق.
صورة تظهر احرتاق سيارة اتبعة جلبهة النصرة وتدمريها نتيجة قصف التحالف -ريف إدلب سرمدا  /8متوز.2015 /
 - 2قرية كفرهند :الثالاثء  /28متوز:2015 /
قرابــة الســاعة  3:00عصـراً ،اســتهدفت طائــرة اتبعــة للتحالــف الــدويل بصاروخــن ،ســيارة كانــت تُقــل  4مســلحني مــن تنظيــم جبهــة النصــرة ،وذلــك أثنــاء
مرورهــا علــى الطريــق العــام (طريــق ســلقني-ردكوش ) يف قريــة كفــر هنــد بريــف إدلــب الشــمايل ،أصــاب أحــد الصواريــخ الســيارة وقتــل مــن كان فيهــا ،ســقط
الصــاروخ الثــاين ابلقــرب منهــا علــى بعــد  3أمتــار تقريبـاً ،حتديــداً أمــام حمــل لبيــع احملروقــات ،وتســبب ذلــك ابنفجــار براميــل الوقــود واشــتعال النـران ابحملــل
واحملــال التجاريــة اجملــاورة لــه ،قتــل نتيجــة القصــف  10مدنيــن ،بينهــم  6أطفــال 9 ،منهــم قض ـوا حرق ـاً وتفحمــت جثثهــم نتيجــة انفجــار براميــل الوقــود،
وطفــل قُتــل إثــر إصابتــه بشــظااي أحــد الصواريــخ عندمــا صــادف مــرروه قــرب موقــع القصــف.
تقــع كفرهنــد جنــوب مدينــة ســلقني علــى بعــد  5كــم يف الشــمال الغــريب ملدينــة إدلــب ،وتبعــد عنهــا حنــو  40كــم ،وال يتجــاوز عــدد ســكان القريــة 300
نســمة ،تســيطرعليها جبهــة النصــرة وبعــض اجملموعــات الصغــرة مــن مســلحي املعارضــة.
أخربان بعض أهايل القرية أهنم شاهدوا الطائرة ومسعوا صوت حتليقها القوي ،ألهنا قصفت من ارتفاع منخفض.
تُعتــر املنطقــة الــي مت اســتهدافها مــن املناطــق املزدمحــة ابملدنيــن عــادة ،إذ تقــع احملــال التجاريــة علــى الطريــق العــام جبانــب مدرســة تــؤوي انزحــن ،األمــر الــذي
تســبب ابرتفــاع عــدد الضحــااي مــن األطفــال واملــارة.
رابط يوضح إحداثيات موقع القصف يف قرية كفرهند على موقع خرائط غوغل.
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صورة ملتقطة من موقع غوغل ،حددان عليها موقع احملال التجارية اليت سقط أمامها أحد الصواريخ.

حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي عبــد الغــي الع ـراين ،مقيــم يف مدينــة ســلقني ،وكان أحــد شــهود العيــان علــى احلادثــة ،كمــا فقــد
أحــد أقاربــه فيهــا:
«قرابــة الســاعة  3:00عصـراً مــن يــوم الثــااثء ،رأيــت طائــرة اتبعــة لطـران التحالــف حتلــق علــى ارتفــاع منخفــض يف مســاء قريتنــا ،أعتقــد أن
نوعهــا طائــرة مــن دون طيــار ألن جســمها صغــر وأجنحتهــا طويلــة وممتــدة ،كان صوهتــا قــوايً ،يســتطيع أبنــاء املنطقــة متييزهــا بســهولة عــن
طائــرة األابتشــي أو عــن طـران القـوات احلكوميــة كوننــا رأينــا مثلهــا يف مـرات ســابقة.
كنــت علــى بعــد  400م تقريبـاً عندمــا قصفــت صاروخــن دفعــة واحــدة ،كان صــوت االنفجــارات شــديداً وتصاعــد الدخــان مــن بعيــد،
أســرعت إىل مــكان القصــف ،ورأيــت فــور وصــويل ســيارة حتــرق وقــد دمــرت ابلكامــل ،ويف اجلهــة املقابلــة علــى بعــد  3أمتــار تقريبـاً شــاهدت
حفــرة كبــرة ســببها االنفجــار ،وكانــت الن ـران تشــتعل يف حمــل لبيــع احملروقــات وامتــدت إىل احملــات اجملــاورة لــه ،مل نتمكــن مــن إخ ـراج
الضحــااي املدنيــن مــن احملــات التجاريــة بســبب كثافــة النـران ،انتظـران وصــول فريــق الدفــاع املــدين الــذي قــام إبطفــاء احلرائــق بعدهــا ،حيــث
حتولــت اجلثــث إىل أشــاء وفاحــت رائحــة كريهــة مــن موقــع االنفجــار ،مت انتشــال  9جثــث متفحمــة مــن املــكان ،بينهــم  5أطفــال ،كمــا
قتــل طفــل آخــر نتيجــة إصابتــه بشــظااي الصــاروخ أثنــاء مــروره ابلقــرب مــن املــكان ،إضافــة إىل ضافــة إىل انتشــال  4جثــث أخــرى مــن ســيارة
جبهــة النصــرة ،وعلمــت بعدهــا أن أحدهــم قيــادي ميــي اجلنســية وقيــادي آخــر أردين اجلنســية.
املنطقــة املســتهدفة اليوجــد فيهــا أي مقــر عســكري لتنظيــم جبهــة النصــرة أو غريهــا مــن الفصائــل املقاتلــة ،إال أن الطريــق العــام يُعتــر خــط
عبــور رئيــس للمســافرين حنــو الشــمال».
أمساء الضحااي 10 :مدنيني ،بينهم  6أطفال.
الطفل عبد الرمحن حممد علي الفرج ،مواليد .2001
الطفل أمحد حممد علي الفرج ،مواليد .1999
الطفل أمحد موسى علوش ،مواليد .1999
حممد علي األطرش ،مواليد .1994
الطفل علي بشار كساب ،مواليد .2006
الطفلة شهد محدو ،مواليد  ،2010انزحة من قرية القنطار بريف جسر الشغور».
الشبك ـ ــة الس ـ ــورية حلقـ ــوق اإلنسـ ـ ــان
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الطفل فراس محدو ،مواليد  ،2007انزح من قرية القنطار بريف جسر الشغور».
محدو محدو ،مواليد  ،1979قضى مع طفيله ،وهو انزح من قرية القنطار بريف جسر الشغور».
مصطفى حوران ،مواليد .1987
جثة متفحمة مل يتم التعرف عليها ،الضحية ليس من أهايل القرية ،ويُعتقد أنه كان أحد املسافرين.

األدلة واملرفقات:

آاثر اشتعال احلرائق نتيجة قصف التحالف – كفرهند ريف إدلب.

آاثر الدمار واحلريق يف احملال التجارية.
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إحدى اجلثث املتفحمة.
أشالء بشرية متفحمة غري معروفة -كفر هند  -ريف إدلب.
فيديو يظهر السيارة املستهدفة وإىل جانبها عدد من اجلثث املغطاة.

جمموعة صور للسيارة التابعة جلبهة النصرة تظهر احرتاقها وتدمريها.

هاء :حمافظة دير الزور:
مدينة البوكمال :اجلمعة  /6آذار2015 /
رابط يوضح موقع مدينة البوكمال.
عند الساعة  1:00ظهراً تقريباً ،استهدف طريان التحالف الدويل مدينة البوكمال يف ريف دير الزور الشرقي أبربع غارات جوية.
الغــارة األوىل اســتهدفت منطقــة الصناعــة بصــاروخ ،وســقط صــاروخ ٍ
اثن يف منطقــة صوامــع احلبــوب يف املدينــة ،كمــا قصــف بصــاروخ اثلــث فــرع أمــن الدولــة،
وهــو بنــاء يتخــذه تنظيــم داعــش مقـراً لــه.
الصــاروخ الرابــع اســتهدف الســاحة اخللفيــة ملشــفى عائشــة اخلــري ،الواقــع يف مدينــة البوكمــال وهــي املــرة األوىل الــي تســتهدف فيهــا قـوات التحالــف مشــفى
يقصــده املدنيــون ابســتمرار ،وهــذا هــو املشــفى األهــم يف املدينــة.
تســبب القصــف مبقتــل  4مدنيــن ،بينهــم ســيدة وطفــان حديثــا الــوالدة .وإصابــة حنــو  10آخريــن ،وأضـرار ماديــة كبــرة حلقــت ابملشــفى واألجهــزة الطبيــة
واحـراق مولــدة الكهـرابء ودمارهــا.
حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد (أمحد .م) وهو أحد أبناء مدينة البوكمال ،وقد عايش حادثة القصف ودمار املشفى:
«كنــت حلظــة القصــف يف منــزيل الــذي يبعــد  2كــم عــن مشــفى عائشــة ،مسعــت حينهــا عــدة انفجــارات متتاليــة ،مل أســتطع حتديــد مصدرهــا حينهــا كمــا
أنــي مل أمســع صــوت حتليــق طـران وهــو مــا مييــز قصــف طـران التحالــف ،صعــدت إىل ســطح املنــزل فرأيــت دخــاانً أســود يتصاعــد مــن جهــة مشــفى عائشــة،
أبلغــي أحــد األصدقــاء أن صاروخـاً ســقط ابلقــرب مــن مشــفى عائشــة وطلــب مــي مرافقتــه للمشــفى ملعرفــة مــا حــدث ،وعندمــا اقرتبنــا بســيارة صديقــي مــن
املشــفى منعنــا عناصــر تنظيــم داعــش مــن دخوهلــا ألهنــم قــرروا إخــاء املنطقــة كاملــة حينهــا ،كنــا نقــف يف الســاحة اخللفيــة للمشــفى ،وشــاهدانغرفة املولــدة
مدمــرة ابلكامــل بعــد تعرضهــا للقصــف الصاروخــي ،ورأينــا الدمــار اجلزئــي الــذي أصــاب غرفــة حواضــن األطفــال الرضــع مــن اخلــارج فقــط.
لقــد اســتهدف الصــاروخ بشــكل مباشــر غرفــة املولــدة الكهرابئيــة الــي تغــذي املشــفى ابلكهـرابء ،والــي تقــع يف الســاحة اخللفيــة ملشــفى عائشــة ،وتســبب
ذلــك ابح ـراق املولــدة ودمارهــا بشــكل كامــل ،فيمــا أصابــت شــظااي الصــاروخ املشــفى بشــكل جزئــي وتســببت بتدمــر جــزء كبــر مــن غرفــة حواضــن
األطفــال الرضــع ،مــا أدى الهنيــار اجلــدار الغــريب للغرفــة ،األمــر الــذي تســبب مبقتــل طفلــن رضيعــن حديثــا الــوالدة مل يتجــاوزا أســبوعاً مــن العمــر.
الشبك ـ ــة الس ـ ــورية حلقـ ــوق اإلنسـ ـ ــان

Syrian Network for Huma Rights

حصيلة الضحااي املدنيني على
ي ـ ــد قـ ــوات التحــالــف الـدويل

19

الثالاثء  11آب 2015

أفادان أحد املرضى ،أبو حممد ،وكان يف طريقه للمشفى على بعد  50مرتاً من البوابة حني حصل القصف:
«كنــت متوجهـاً إىل مشــفى عائشــة للعــاج ،وبينمــا كنــت علــى بعــد  50مـراً تقريبـاً مــن ابب املشــفى مسعــت انفجــاراً قــوايً لدرجــة أنــه أوقعــي أرضـاً ،لقــد
رأيــت حينهــا دخــاانً أســود يتصاعــد مــن الســاحة اخللفيــة للمشــفى ،وتبــن يل فيمــا بعــد أن صاروخـاً وقــع يف غرفــة املولــدة الكهرابئيــة التابعــة للمشــفى ،مل
أكــن أعلــم مصــدر الصــاروخ حينهــا ألنــي مل أمســع صــواتً لتحليــق الطـران ،ومل َأر أي طائــرة يف األجـواء.
شــاهدت رجــاالً ونســاءً حيمــل بعضهــم أطفــاالً ،وخيرجــون مســرعني وخائفــن مــن ابب املشــفى حلظــة ســقوط الصــاروخ وكان البعــض يصــرخ علــى املــارة
أبن حيتمـوا ويبتعدواخوفـاً مــن ســقوط صــاروخ آخــر.
يف هــذه اللحظــات مل أمتكــن مــن دخــول املشــفى بعــد هــذه التحذي ـرات ،بعــد عشــر دقائــق تقريب ـاً دخلــت للمشــفى وشــاهدت جثــة مغطــاة وملقــاة
علــى األرض،مل أســتطع متييزهــا ،ذكــر يل بعــض املوجوديــن أهنــا تعــود إلمـرأة قتلــت بعــد القصــف ،وعلمــت بعدهــا أن اجلثــة تعــود للســيدة «بيــداء محــود
اهلمشــري» وهــي زوجــة «حممــد جاســم املرشــداين» وهــم مــن مدينــة البوكمــال ،وكانــت قــد أتــت للمشــفى لالطمئنــان علــى طفلهــا املوجــود يف قســم
احلواضــن ،حتــدث البعــض عــن مقتــل طفلهــا مــع طفــل آخــر يف قســم احلواضــن .الفريــق الطــي كان حيــاول إســعاف  5مصابــن ،مــن بينهــم شــخص يدعــى
ســعد عبــد هللا احلمــد ،كانــت إصابتــه خطــرة ،علمــت بعدهــا أنــه تــويف متأث ـراً جبراحــه وهــو مــن أبنــاء قريــة الشــعفة بريــف البوكمــال».

متكنا من احلديث مع الدكتور «حسام» أحد أطباء املدينة ،أخربان التايل:
«إن مشــفى عائشــة يُعتــر املشــفى األكثــر نشــاطاً يف املدينــة وهــو املشــفى الوحيــد الــذي يســتقبل املرضــى أبســعار رمزيــة ألن هنــاك عــدداً مــن أهــايل املدينــة
خــارج البــاد يشــرفون علــى متويلــه ،لذلــك دائمـاً يكــون املشــفى مزدمحـاً ألنــه يســتقبل كافــة احلــاالت املرضيــة دون اســتثناء.
لقــد قــام تنظيــم داعــش بعــد القصــف الــذي اســتهدف املشــفى بنقــل املعــدات الطبيــة مــن مشــفى عائشــة إىل املشــفى الوطــي يف البوكمــال كمــا مت نقــل
املرضــى أيض ـاً».

أمساء الضحااي:
الســيدة بيــداء محــود اهلمشــري (زوجــة حممــد جاســم املرشــداين) وهــم مــن مدينــة البوكمــال ،وكانــت قــد أتــت للمشــفى لالطمئنــان علــى طفلهــا املوجــود يف
قســم احلواضــن.
سعد عبد هللا احلمد من أبناء قرية الشعفة بريف البوكمال ،تويف متأثراً جبراحه.
طفل حديث الوالدة كان يف بقسم احلواضن.
طفل اثن حديث الوالدة كان يف قسم احلواضن.
قصف لطائرات حربية على مشفى عائشة مبدينة البوكمال يف ريف دير الزور نقالً عن املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
مقطع منقول عن إعالم تنظيم داعش يظهر آاثر الدمار الكبرية يف املشفى ويظهر جثيت الطفلني الرضيعني.
 - 2مدينة البوكمال :اخلميس  /30متوز2015 /
قصــف طـران التحالــف الــدويل بصاروخــن مدينــة البوكمــال يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي ،قرابــة الســاعة  1:30فجـراً ،واســتهدف القصــف منـزالً مؤلفـاً مــن
طابقــن لشــخص مــدين يدعــى أمحــد شــاكر احلســو ،تســبب ذلــك مبقتــل مدنيــن ســيدة وطفلهــا (زوجــة أمحــد حممــد احلســو ،والطفــل حممــد أمحــد احلســو)،
وحتولــه إىل ركام ،وتضــرر مخســة منــازل جمــاورة بشــكل جزئــي،
إضافــة إىل جــرح  17آخريــن ،بينهــم  4أطفــال ،كمــا تســبب القصــف بدمــار املنــزل كامـاً ّ
واحـراق ســيارة مدنيــة.
تقع مدينة البوكمال قرب احلدود السورية العراقية ،وتبعد  120كم عن مدينة دير الزور شرقاً ،وتعد املدينة أهم معاقل تنظيم داعش يف ريف احملافظة.
يقــع املنــزل املســتهدف مشــال املدينــة جب ـوار معمــل اإلمسنــت الــذي حولــه التنظيــم إىل مقــر عســكري ،ونالحــظ دقــة اهلــدف والقــوة التدمرييــة للصاروخــن
حيــث حتــول املنــزل إىل ركام ،حدثنــا بعــض األهــايل عــن حتليــق طـران التحالــف يف مســاء املدينــة بشــكل مكثــف مؤخـراً واســتهدافه عــدة مواقــع عســكرية اتبعــة
لتنظيــم داعــش يف األايم املاضيــة.
رابط يظهر منزل أمحد احلسو الذي قصف من قبل طريان التحالف يف مدينة البوكمال بريف دير الزور ،على موقع خرائط غوغل.
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صــورة توضــح منــزل أمحــد احلســو الــذي قصــف مــن قبــل طـران التحالــف يف مدينــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور ،حبســب مــا أفــادان بــه إعالمــي حملــي يعمــل
يف موقــع «صــوت وصــورة» ،وهــو مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال.

األدلة واملرفقات:
صور لبعض الضحااي نتيجة القصف.
صور ألطفال مصابني نتيجة قصف طريان التحالف الدويل.
مقطع مصور يظهر آاثر دمار املنازل نتيجة قصف طريان التحالف ،ودمار سيارة يف مدينة البوكمال بريف دير الزور

خامساً :أبرز املنشآت التي دمرها قصف قوات التحالف الدولي:

 - 1ريف دير الزور – البوكمال:
اجلمعــة  /6آذار ،2015 /عنــد الســاعة  1:00ظهـراً تقريبـاً ،قــام طـران التحالــف الــدويل ابســتهداف الســاحة اخللفيــة ملشــفى عائشــة اخلــري والواقــع يف
مدينــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي بصــاروخ ،مــا تســبب مبقتــل  4مدنيــن ،بينهــم ســيدة وطفــان حديثــا الــوالدة ،وإصابــة حنــو  10آخريــن ،وأضـرار
ماديــة كبــرة حلقــت ابملشــفى واألجهــزة الطبيــة واحـراق مولــدة الكهـرابء ودمارهــا.
مرفقات وأدلة:
صور خاصة ابلشبكة السورية حلقوق اإلنسان تظهر آاثر الدمار يف مشفى عائشة بعد قصف قوات التحالف له يف  /6آذار.2015 /
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آاثر قصف مشفى عائشة ابلبوكمال نقالً عن إعالم التنظيم  /6آذار.2015 /

الرقة – تدمري جسور يف متوز2015 /
تعرضــت  8جســور حتيــط مبدينــة الرقــة إىل القصــف والتدمــر مــن قبــل طـران التحالــف الــدويل علــى مــدى يومــن متتالــن ،وتُعــد تلــك اجلســور ممـرات للتنقــل
بــن الريــف واملدينــة.
رابط يوضح موقع مدينة الرقة.
ألــف :فجــر األحــد  /5متــوز ،2015 /شـ َّـن طـران التحالــف الــدويل مــا ال يقــل عــن  10غــارات جويــة اســتهدفت  7جســور علــى أطـراف مدينــة
الرقــة مــا أدى إىل تدمريهــا وهــي:
« - 1جســر الســباهية» الواقــع يف اجلهــة الغربيــة ملدينــة الرقــة علــى ســاقية مــن ميــاه هنــر
الف ـرات ،ويعــد مم ـراً للمدنيــن مــن الريــف الغــريب ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف إىل تدمــره
بشــكل شــبه كامــل.
جمموعة صور توضح آاثر الدمار يف اجلسر.
« - 2جســر مزرعــة العمريــة» :املعــروف ســابقاً ابســم جســر األســدية الواقــع يف اجلهــة
الشــمالية ملدينــة الرقــة علــى قنــاة فرعيــة مــن هنــر الفـرات ويُعــد ممـراً للمدنيــن مــن الريــف الشــمايل
ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف إىل تدمــره بشــكل شــبه كامــل.
« - 3جســر الفروســية» :الواقــع يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة ملدينــة الرقــة علــى ســاقية ميــاه
فرعيــة مــن هنــر الفـرات ،ويُعــد ممـراً للمدنيــن مــن الريــف الغــريب ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف
إىل تدمــره بشــكل شــبه كامــل.
« - 4جســر منقــاق يف محــرة انصــر» :الواقــع يف اجلهــة الشــرقية ملدينــة الرقــة علــى قنــاة فرعيــة
مــن هنــر البليــخ ،ويُعــد مم ـراً للمدنيــن مــن الريــف الشــرقي ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف إىل
حــدوث أضـرار ماديــة متوســطة يف اجلســر.
« - 5جســر احلليبــن» :الواقــع يف منطقــة احلصيــوة يف اجلهــة الغربيــة ملدينــة الرقــة علــى هنــر فرعــي مــن هنــر الفـرات ،ويعــد ممـراً للمدنيــن مــن الريــف الغــريب
ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف إىل تدمــره بشــكل شــبه كامــل.
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« - 6جســر قنطــرة القعاســي يف محــرة انصــر» :الواقــع يف اجلهــة
الشــرقية ملدينــة الرقــة علــى قنــاة فرعيــة مــن هنــر البليــخ ،ويُعــد مم ـراً
للمدنيــن مــن الريــف الشــرقي ابجتــاه املدينــة ،أدى القصــف إىل تدمــره
بشــكل شــبه كامــل.
« - 7جســر ختلة يف محرة بالســم» :الواقع يف اجلهة الشــرقية ملدينة
الرقــة علــى قنــاة فرعيــة مــن هنــر البليــخ ،ويُعــد ممـراً للمدنيــن مــن الريــف
الشــرقي ابجتاه املدينة ،أدى القصف إىل تدمريه بشــكل شــبه كامل.
ابء :يــوم اإلثنــن  /6متــوز 2015 /قصــف طـران التحالــف الــدويل
«جســر الســكة (القطــار)» الواقــع يف اجلهــة الشــرقية ملدينــة الرقــة علــى
هنــر فرعــي مــن هنــر البليــخ بــن قريــي الرقــة الســمرا وقريــة العبــد هللا
اخلليــل ،ويُعــد اجلســر مم ـراً لعبــور القطار(ســابقاً) ابجتــاه مدينــة الرقــة،
أدى القصــف إىل تدمــره بشــكل شــبه كامــل.
مقطع مصور يظهر آاثر الدمار يف اجلسر.
جمموعة صور تظهر آاثر الدمار يف اجلسر.
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سادساً :االستنتاجات والتوصيات:
•جيــب علــى قـوات التحالــف الــدويل احـرام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل العــريف ،وابلتــايل فــإن دول التحالــف تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات
الــي تقــع منــذ بــدء اهلجمــات ،والــي مت رصــد بعضهــا عــر هــذا التقريــر ،وجيــب أن تتحمــل التبعــات املرتتبــة عــن هــذه االنتهــاكات كافــة ،وحتــاول أبقصــى
مــا ميكــن جتنــب تكرارهــا.
•إن عمليات القصف العشوائي الغري متناسب تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين ،وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.
•ارتكبــت قـوات التحالــف انتهــاكاً للقانــون الــدويل اإلنســاين عــر اســتهدافها أهدافـاً متحركــة أو اثبتــة لتنظيــم داعــش دون األخــذ بعــن االعتبــار مبــدأ
التناســب يف القــوة.
•يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرف بشــكل صريــح وواضــح أن بعــض عمليــات القصــف خلفــت قتلــى مدنيــن أب ـرايء ،وال يُفيــد إنــكار تلــك
احلكومــات ألن التقاريــر احلقوقيــة املوثقــة وشــهادات األهــايل تكشــف ذلــك بشــكل واضــح ،وأن حتــاول بــدالً مــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات
جديــة ،واإلس ـراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن.
•إن اســتهداف تنظيــم داعــش يف مــكان مــا ،وتركــه يتمــدد يف أماكــن أخــرى يرســل رســائل ســلبية للمجتمــع الســوري عــن عــدم وجــود حــى اس ـراجتية
عســكرية واضحــة يف اســتهداف التنظيــم املتشــدد.
•ال بــد مــن محايــة املدنيــن مــن توحــش النظــام الســوري وامليليشــيات املتطرفــة املتحالفــة معــه ،وفــرض حظــر جــوي علــى الطائ ـرات الــي تلقــي عش ـرات
القنابــل الربميليــة يومي ـاً ،وذلــك ابلت ـوازي مــع محايــة املدنيــن يف ســوراي مــن توحــش تنظيــم داعــش.

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