
	

 الجوي للقصف ضحایا زالوا ما الموصل في المدنیون
 

 ٢٠١٧أبریل  ١٦

 

 ما الموصل، بمدینة األیمن الساحل مناطق من تبقى ما في المدنیین إن اإلنسان لحقوق العراقي المرصد قال

 الدولي للتحالف تابع بأنھ كبیر وبشكل یُعتقد لكنھ ھویتھ، تُحدد لم الذي الجوي الطیران لقصف عرضة زالوا

 .األمیركیة المتحدة الوالیات تقوده الذيضد تنظیم "داعش" 

 

 مدنیي من المئات بحیاة أودى الذي سلوباأل ذات یستخدم زال ما الدولي التحالف طیران أن المرصد ویؤكد

 طائراتھ نیران األیمن الساحل سكان تُجنب جدیدة خطوات بأیة یقم ولم الماضیة، األسابیع خالل الموصل

 ".داعش" تنظیم عناصر تستھدف أن یُفترض التي

 

 في األمیركیة المتحدة الوالیات بقیادة الدولي التحالف في كبیر ضابط وھو ،یوریبي ریك الجنرالوقال 

 ھذه تفویض جرى نفسھا، االشتباك قواعد نطبق زلنا ما: "الماضي األسبوع ببغدادعقد  صحافي مؤتمر

 ".اإلدارة في تبدیل أي قبل السلطات

 

 عوائل خمسة مقتل الجاري أبریل/نیسان 10 یوم اإلنسان لحقوق العراقي المرصد في الرصد شبكة ووثقت

 .جوي بقصفٍ  منزلھم أٌستھدف أن بعد الموصل، مدینة من األیمن بالساحل الیرموك حي في

  

 جسرل المقابلة األفرع في وقعت التي الحادثة إن" :الموصل مدینة من نازح وھو الراشدي لیث قالو

 الراشدي الغني عبد عماد وھو عمومتي أبناء أحد بحیاة أودت ،تللبنا میسلون عدادیةإل ةمجاورالو الیرموك

 جارھم لدار لجوئھم بعد أخرى عوائل وخمسة ،الغني عبد یادأ ،أخیھ بنةاو ربعةاأل وبناتھ وزوجتھ ووالدتھ

 ".عماد



	

 

. المنزل سطح فوق تواجد الذي "داعش" تنظیم عناصر أحد ھروب من ساعة بعد الدار قُصف: "أضافو

ً  ثالثینكثر من أل وصل الضحایا عدد أن أتوقعو  ".االنقاض تحت ازالو ما مدنیا

 

: اإلنسان لحقوق العراقي المرصد مع مقابلة خالل الیرموك حادثة من ناجٍ  وھو ،الراشدي الغني عبد یادأ قال

 إلى انتقل الجیران حدأ. جیراننا من عائلتین لىإ ضافةإ ،خيأ وعائلة عائلتي عوائل، 4 منزلي في تعیش"

 ".منزلھ على "داعش" من قناص سیطر أن بعد منزلنا

 

 مقدمتھ أصاب بصاروخ منزلي ستھدفا الحالي أبریل/نیسان 10 یوم من ظھراً  الواحدة الساعة في" أضاف

 عائلتي منو النساء، من غلبھمأ شخص 14 مقتل لىإ دىأ مما نوم، وغرف تجاریة محالت من تتكون التي

 3 منھم قتل جیراني ماأ. فقط بنھا منھم ونجى وبناتھ، وزوجتھ خيأو وابنتي ميأبینھم  ،أشخاص 8 قتل

 ".شخاصأ 3 یضاأ قُتل خراآل جیراني عائلة ومن وبنتیھ، زوجتھ شخاصأ

 

 وھو صبحیة غانم عائلة إن" :اإلنسان لحقوق العراقي للمرصد سنجار باب منطقة في محلیون سكان قال

ً  42 من تتألف، والتي بأكملھا قُتلت قد منطقتھ في معروف موصلي مواطن  منزلھم ستھدفا أن بعد ،شخصا

 ً ً  قصفا  ".الحالي أبریل/نیسان 15 السبت یوم فجر جویا

 

. القصف لحظة في عائلة من أكثر شمل یلم كان غرفة، 16 من المكون الصبیحة غانم منزلإن " وأضافوا:

 ".وأحفاده الخمسة بناتھ إلى باإلضافة الستة وأوالده وعائلتھ، غانم شقیق ھفی كان

 

 حي في الجاري أبریل/نیسان 15 في منزالً  ستھدفا الطیران إن اإلنسان، لحقوق العراقي المرصد قال

 .األرض مع أصبح طابقین من المكون المنزل. الزراعي اإلصالح

 



	

 على "داعش" عناصر صعود بعد" :الزراعي اإلصالح بحي المنزل قصف في بنھا ُجرح عیان شاھد قال

 عن أسفرا متتابعین بصاروخین المنزل قصف تم الفرار، ثم ھناك من مسیرة طائرة وإرسال المنزل سطح

 ".األنقاض تحت اآلن حتى جثثھم زالت وما) بنائھأو أب( األقل على مدنیین 8 مقتل

 

ً  ُجرح قد سنوات تسعة العمر من ویبلغ بنھا" إن منزلھا قُصف التي العائلة جیران وھو عیان شاھد قال  أیضا

 صعودھم یرفضون الذین الجیران لبعض یقولون داعش عناصر سمعت. المنزل خارج كان عندما بالقصف

 ".روحناأ من غلىأ لیست أرواحكم" األسطح على

 

 الساحل استعادة معركة في یساندھم من وجمیع العراقي الجیش قادة نساناإل لحقوق العراقي المرصد یدعو

 خطورة من للحد الالزمة الخطوات واتخاذ اإلنساني الدولي بالقانون لتزاماال إلى الموصل مدینة من یمناأل

 .المدنیین سالمة على" داعش" تنظیم

 

لحقوق اإلنسان، إن طیران التحالف الدولي وبعض القوات األمنیة العراقیة لم تُفرق قال المرصد العراقي 

 بین األعیان المدنیة والعسكریة أثناء خوضھا معارك تحریر الساحل األیمن من مدینة الموصل.

  

اف ستخباریة المسؤولة عن تحدید أھدنسان التحالف الدولي والجھات االیطالب المرصد العراقي لحقوق اإلو

میة إعطاء عناصر "داعش" على تحدیدھا بدقة تامة لمنع تعرض المدنیین للخطر، كما یدعو التحالف إلى أھ

  یة في الطلعات الجویة التي یشنھا ضد التنظیم.سالمة المدنیین األولو

 


