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الثالاثء 10 تشرين الثاين 2015

بني القصف الروسي وتنظيم داعش نزوح 20 ألف نسمة أللف كيلو مرت
نزوح أهايل انحية مهني يف ريف محص الشمايل

تضم انحية مهني الواقعة يف ريف حمافظة محص الشمايل كل من املناطق التالية: )مهني، حوارين، الغنثر، احلدث( وختضع 
لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة منذ منتصف عام 2014، و يبلغ عدد سكاهنا مايقارب 27 ألف نسمة، وقد نزح إىل 
هذه املناطق مااليقل عن 15 ألف نسمة آخرين قدموا إليها مؤخراً من مدينة القريتني، واستقروا يف مهني، وذلك فراراً من 

حكم تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية( الذي سيطر على املدينة يف  آب/ 2015.

يوم السبت 31/ تشرين األول/ 2015 تقدم تنظيم داعش واقتحم بلدة مهني وسيطر عليها، وبعد عدة ساعات من سيطرته 
عليها بدأ قصف كثيف ابلصورايخ احلربيةمن ِقَبِل طريان حريب أخربان األهايل أهنم يتوقعون أنه روسي، ترافق ذلك مع قصف 

مدفعي من مدفعية اتبعة للنظام السوري متمركزة يف قرية صدد اجملاورة، ومن فوج احلمرات.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

صور تظهر آاثر الدمار يف بلدة مهني بسبب قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي
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تسبب القصف اجلوي للطريان احلريب مبقتل شخصني مدنيني حبسب 
وجرح  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة  يف  الضحااي  توثيق  فريق 
العشرات من السكان، بدأ ما اليقل عن 20 ألف شخص ابلفرار 
من املنطقة، وتوجهوا ابجتاه مدينة القريتني اخلاضعة لتنظيم داعش، 
السوري،  النظام  لسيطرة  ختضع  غرب محص  الواقعة  املناطق  كون 
وقد تعرض العديد ممن حاولوا النزوح إليها حلوادث اعتقال من قبل 
حواجز النظام العسكرية، وبعضهم أصبح يف عداد املختفني قسرايً 
حبسب ما أخربان بذلك عدد من األهايل عند سؤاهلم عن سبب عدم 

النزوح ابجتاه مناطق النظام السوري.

مل يسلم األهايل حىت بعد نزوحهم إىل مدينة القريتني فقد الحقهم 
الطريان احلريب الذي يبدو أنه روسي، وبدأ بقصف عنيف للمدينة، 
الثاين/  تشرين   /2 اإلثنني  يوم  يف  قصف  حادثة  أبرز  سجلنا  وقد 
2015 حيث قصف ذلك الطريان مقراً لتوزيع اخلبز داخل مدينة 
وسيداتن  أطفال   3 بينهم  مدنياً،   26 مبقتل  تسبب  ما  القريتني، 

يتوزعون على النحو التايل:
ألف: 17 مدنياً نزحوا من بلدة مهني إىل القريتني.

ابء: 6 مدنيني نزحوا من قرية حوارين.
جيم: 3 مدنيني من مدينة القريتني 

عمليات القصف الصاروخي املستمر ابلطريان احلريب الذي يزعم أنه 
روسي، واليت أدت إىل حوادث قتل وإصابة ودمار، تسببت بنزوح 
 2550 مايقارب  توجه  الشمال،  ابجتاه  القريتني  مدينة  من  آخر 
عائلة من مدينة القريتني ابجتاه بلديت الصوانة وخنيفيس، مث مدينة 
تدمر، إىل أن وصلوا انحية املنصورة التابعة حملافظة الرقة، واستمروا 
الباب يف ريف حلب الشمايل الشرقي،  ابملسرية وصواًل إىل مدينة 
وهذه املناطق اليت ساروا فيها مجيعها ختضع لسيطرة تنظيم داعش، 
حيث قطعوا مسافة التقل عن 950 كم يف طرق ترابية بسيارات 
نقل وشاحنات، ومن مل يتمكن من احلصول على وسيلة نقل اضطر 
لقطع عشرات الكيلومرتات سرياً على األقدام، ألن وسائل النقل مل 
ارتفاع  بسبب  أخرى،  الطريق، ومن انحية  متوفرة على طول  تكن 
تكلفة النقل حيث تقدر كلفة سيارة النقل الواحدة لقطع الطريق مبا 

يزيد عن 200 ألف لرية سورية.

صورة تظهر آاثر الدمار يف بلدة مهني بسبب قصف 
طريان حريب يُزعم أنه روسي

صورة تظهر بعض انزحي بلدة مهني وهم يبيتون يف العراء بعد 
تعرض بلدهتم للقصف.
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اجلمعة 6/ تشرين الثاين/ 2015 مسح تنظيم داعش مبرور 100 عائلة فقط ابجتاه مناطق ختضع لسيطرة املعارضة املسلحة 
بعد أن طلب منهم احلصول على ورقة موافقة من وايل حلب يف مدينة منبج، وماتزال قرابة 2450 عائلة موزعة على الطريق 
بني مدينيت القريتني والباب، تبيت هذه العائالت يف سيارات نقل وشاحنات وبعضها يبيت يف العراء ضمن ظروف إنسانية 

غاية يف الصعوبة على أبواب فصل الشتاء.

يوم األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 عاود الطريان احلريب الذي يبدو أنه روسي استهداف املدنيني يف حمطات نزوحهم حيث 
قصف ابلصواريخ بلدة الصوانة؛ ما تسبب مبقتل 3 مدنيني انزحني من بلدة مهني بينهم طفلتان. 

لقد أصبحت روسيا وهي العضو الدائم يف جملس األمن طرفاً مباشراً يف صف النظام السوري، ما يزيد من الكلفة اإلنسانية 
للنزاع يف سوراي، وتقع مسؤولية محاية املدنيني يف سورايعلى جملس األمن، وعلى الدول الدائمة العضوية جتاوز خالفاهتا، وإجياد 
الدويل  التحالف  يف  اإلنسان ابعتبارها عضواً  السورية حلقوق  الشبكة  املدنيني يف سوراي، وتطالب  أي وسيلة ممكنة حلماية 

ملسؤولية احلماية كافة األصدقاء يف اجملتمع الدويل حبماية الشعب السوري من مجيع من يرتكبون جرائم حبقه.
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