الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األربعاء  6أاير 2015

ارتفاع حصيلة الضحااي املدنيني الذين قتلوا على يد قوات التحالف إىل  169بينهم  42طفالً و 30امرأة

توثيق حادثة قصف قرية بري حملي يف ريف حلب ومقتل  64مدنياً

حمتوايت التقرير:
أوالً :املوقع اجلغرايف والسيطرة
العسكرية.
اثنياً :توصيف احلادثة.
اثلثاً :امللحقات واملرفقات.
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املوقع اجلغرايف والسيطرة العسكرية:

تقع قرية بئر حملي جنويب شرقي بلدة صرين ،وتبعد عن صرين قرابة  10كلم ،كما
تبعد عن مدينة عني العرب «كوابين» حنو  35كم ،تُعد القرية من املناطق اخلاضعة
لسيطرة تنظيم داعش ،وتشهد القرية نزاعاً عليها من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي
الكردي وتنظيم داعش ،يبلغ عدد سكاهنا قرابة  1000نسمة ،أغلب املنازل فيها مبنية
من الطني ،يعمل سكاهنا ابلزراعة وصيد األمساك من هنر الفرات.
رابط يظهر احداثيات قرية بري حملي املستهدفة

اثنياً :توصيف احلادثة:
يف  /30نيسان ليلة اجلمعة  /1أاير 2015 /قرابة الساعة  12شن طريان التحالف
ستة غارات جوية متتالية مستخدماً يف بعض الغارات أكثر من صاروخ على قرية بئر
حملي التابعة لبلدة صرين يف ريف حلب الشرقي ،أخربان عدد من أهايل القرية أن ما
اليقل عن  9صواريخ قد قصفت قريتهم ،على مدى نصف ساعة تقريباً ،وحبسب
األهايل فإن القرية ال حتتوي مقرات عسكرية بل مقاتلني يتبعون لتنظيم داعش.
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متكن فريق توثيق الضحااي من تسجيل مقتل  64شخصاً كلهم من املدنيني ،بينهم  31طفالً ،و 19سيدة ،مت توثيقهم ابالسم
الثالثي والعمر ،كما أصيب قرابة  30آخرين بينهم أطفال ونساء ،فقد تسبب القصف بتهدم عدد كبري من املنازل على
رؤوس سكاهنا وسوي بعضها ابألرض ،ونشري إىل أن هذه هي احلصيلة األولية ،بسبب صعوبة التواصل وانقطاع االتصاالت
من فرتة إىل أخرى ،ونظراً ألن معظم أهايل القرية قد غادروها بعد وقوع اجملزرة ،مازال هناك مفقودون يتم البحث عن جثثهم.
يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«لقد أصدران العديد من التقارير اليت توثق استهداف املدنيني من قبل قوات التحالف الدويل ،وعلى الرغم
من اجلهود املبذولة لتفادي ذلك إىل أن احلادثة األخرية تظهر استهتاراً واضحاً أبرواح املدنيني األبرايء ،جيب
حماسبة املتورطني يف ذلك ،هذا سريسل رسالة واضحة لبقية زمالئهم وقادهتم».
أخرب عدد من أهايل القرية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أنه ومنذ أايم عدة جتري اشتباكات عنيفة على بعد قرابة  3كم من
القرية بني تنظيم داعش وقوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ،ويف مساء يوم اخلميس ،أي قبل قصف التحالف بساعات
عدة ،مسع وشاهد األهايل إطالقاً لرصاص خطاط مضيئ ابجتاه القرية ،زعموا أن مصدره هو قوات حزب االحتاد الدميقراطي
الكردي املتمركزة على تلة مرتفعة تُطل على القرية وتبعد عنها مسافة  1كم تقريباً ،كما أطلقت قذيفيت هاون أيضاً ،وحتدث
أهايل القرية أن ذلك يبدو مبثابة إشارة وتنسيق بني قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي وقوات التحالف الدويل .مل تتمكن
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من مدى صدقية تلك املزاعم.
وحبسب شهود عيان آخرين فإن إطالق الرصاص اخلطاط جاء بعد دخول سياريت شحن صغريتني من نوع هيونداي املخصصة
عادة لنقل مادة املازوت ،ويبدو أن هذا أاثر الشك لدى قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ،يف أن السيارتني تعودان
لتنظيم داعش ،علماً أن تلك القوات كانت متنع دخول السيارات إىل القرية ليالً ،وتسمح بدخول الدراجات النارية فقط.
بعد القصف الصاروخي األويل لقوات التحالف ،أخربان عدد من شهود العيان أن قوات التحالف قد أعادت استهدافها
للتحركات البشرية أو التجمعات ،فعندما حصل أول قصف قام األهايل مبحاوالت إلسعاف اجلرحى ،وجتمع عدد من أهايل
القرية ملشاهدة ما حيصل ،فما كان من طائرات التحالف إال أن عاودت قصفها هلذه التجمعات السكانية مرة أخرى ،وهذا
هو السبب الرئيس الرتفاع حصيلة القتلى واجلرحى.
قام عدد من األهايل بنقل املصابني إىل مشايف بلدة صرين ومدينة منبج اللتني تقعان حتت سيطرة تنظيم داعش ،منعت قوات
حزب االحتاد الدميقراطي الكردي املتمركزة على التلة املشرفة على القرية عرب الطريق املسيطرة عليه ،أي سيارة من الدخول من
أجل نقل املصابني ،ومسحت بدخول جرار زراعي وبعض اآلليات الزراعية من أجل إخراج ونقل القتلى.
قام األهايل إبخراج اجلثث من القرية ونقلها إىل (مغربتني والصهاريج واملروح) وهي عبارة عن قرى جماورة لقرية بري حملي ،مث
دفنها يف مقابر مشرتكة ،ضم كل قرب  4جثث على األقل ،لعدم توفر الوقت الكايف حلفر قرب لكل شخص.
أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أحد الشهود أنه حضر بنفسه دفن قرابة  25جثة يف قرية مغربتني ،كان معظمهم من
األطفال والنساء.
نظراً لصغر حجم البلدة وقلة عدد سكاهنا فقد تشرد عدد من األطفال بسبب وفاة معظم أفراد أُسرهم ،كما أن بعض اجلرحى
يعانون من إصاابت حرجة جداً يف مشفى منبج وهم معرضون للموت يف أية حلظة يف ظل اإلمكاانت الطبية البسيطة للمشفى.
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اثلثاً :امللحقات واملرفقات:
قائمة أبمساء الضحااي
مقطع مصور نقالً عن إعالم تنظيم داعش بعنوان «مكتب
والية حلب يقدم :قصف الصليبيني على عوام املسلمني»،
تظهر فيه  6جثامني ألطفال من ضحااي اجملزرة وقد تشوهت
بشكل كامل ،وهلع وغضب أهايل القرية من هول الفاجعة،
وهناك مصابون أيضاً من أطفال القرية بعضهم حباالت
حرجة ،إضافة إىل رواية أحد الناجني:

مقطع مصور نقالً عن إعالم تنظيم داعش

ريف حلب – قرية بئر حملي اجلمعة  /1أاير2015 /
مقطع مصور نقالً عن وكالة أعماق يُظهر مصابني من
األطفال يف أحد مشايف بلدة صرين.
ريف حلب – قرية بئر حملي اجلمعة  /1أاير2015 /
جمموعة صور تظهر العديد من الضحااي األطفال ما
بني مصاب وقتيل

مصابني أطفال انجيني من قصف طريان التحالف الدويل

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل 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 اإلنساين ،وإن جرائم القتل العشوائي ترقى
إىل جرائم حرب.
يتوجب على دول التحالف أن تعرتف بشكل صريح وواضح أبن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيني أبرايء ،وال
يفيد إنكار تلك احلكومات ألن التقارير احلقوقية املوثقة وشهادات األهايل تكشف ذلك بشكل واضح ،وأن حتاول بدالً عن
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 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.
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ال بد من محاية املدنيني من توحش النظام السوري وامليليشيات املتطرفة املتحالفة معه ،وفرض حظر جوي على الطائرات اليت
تلقي عشرات القنابل الربميلية 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 إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.
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