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األحد 24 أيلول 2017

الذكرى السَّنوية الثالثة لتدخل قوات التحالف 
امــيــة الدولي في سوريا – الُكـــْلــــَفة الــدَّ

مقتل ما اليقل عن 2286 مدنياً، بينهم
674 طفاًل و504 سيدة
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المحتوى:
أواًل: املقدمة  

ثانياً: انتهاكات قوات التحالف الدويل بعد ثالثة أعوام على تدخلها يف سوريا
ثالثاً: هجمات جديدة لقوات التحالف الدويل 

رابعاً: املرفقات  
خامساً: االستنتاجات والتوصيات 

أواًل: المقدمة:
بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجهــة ضــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف ســوريا منــذ 23/ أيلــول/ 2014، 
وشــنَّت يف ذلــك اليــوم العديــد مــن الغــارات علــى مواقــع يف حمافظــة الرقــة، كمطــار الطبقــة العســكري، واللــواء 93 يف بلــدة 
عــن عيســى، كمــا شــنَّت غــارات علــى مواقــع لتنظيــم جبهــة النصــرة يف قريــة كفردريــان بريــف إدلــب الشــمايل؛ وقــد تســبب هــذا 

اهلجــوم يف مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، و5 ســيدات.

اســتمرت قــوات التحالــف الــدويل بشــنِّ هجماهتــا اجلويــة علــى مناطــق ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش، وتركَّــزت هــذه الغــارات علــى 
حمافظــات  حلــب والرقــة، وديــر الــزور، واحلســكة، وبشــكل أقــلَّ علــى حمافظــات محــص ومحــاة، ومل تظهــر يف ذلــك الوقــت مســُة 
اصطفــاف علــي يف اهلجمــات إىل جانــب أحــد أطــراف النــزاع، واســتمرَّ ذلــك تقريبــاً حــى هنايــة عــام 2015، حيــث بــدا جلّيــاً 
أنَّ قــوات التحالــف الــدويل بــدأت تدعــم وبشــكل صــارخ قــوات اإلدارة الذاتيــة )املكونــة بشــكل رئيــس مــن قــوات احلــزب االحتــاد 
الدميقراطي الكردي - فرع حزب العمال الكردســتاين( حتت ُمربِّر حماربتها تنظيَم داعش، لقد بدا واضحاً تركيز هجمات قوات 
التحالف الدويل على املناطق الشرقية كالرقة وريف احلسكة ودير الزور، يف حن أن مناطق كريفي محص ومحاة مل تشهد تكثيفاً 
مماثــالً للغــارات اجلويــة علــى الرغــم مــن ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا؛ ألهنــا فيمــا يبــدو ال ُتشــكِّل هدفــاً، وال وجــوَد لقــوات ســوريا 
الدميقراطيــة فيهــا، لقــد دعمــت قــوات التحالــف الــدويل ودون مراعــاة ألي تبعــات جــزءاً مــن جمتمــع كامــل لديــه طبيعــة عرقيــة حمــددة، 
شــكَّلِة من أفراد من اجملتمع، وســيطَر على أراض كانت ختضع هلا، كما 

ُ
ونزعة انفصالية، حارب فصائل يف املعارضة املســلحة امل

حصل على سبيل املثال يف مدينة تل رفعت ومنبج، وهذا بدون شك سوف يتسبب الحقاً يف اشتعال حرب أهلية يف املناطق 
الــي ســيطرت عليهــا تلــك القــوات ومارســت يف كثــر مــن األحيــان جرميــة التشــريد القســري علــى خلفيــة عرقيــة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/?p=5105
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ُيصــادف يــوم 23/ أيلــول/ 2017 مــرور ثــالث ســنوات علــى بــدء العمليــات العســكرية لقــوات التحالــف الــدويل، وقــد واكبنــا 
علــى حنــو قريــب انتهــاكات تلــك القــوات، وأصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان سلســلة مــن التقاريــر، وقامــت بتحديثهــا 
دوريــاً، بلغــت اثــي عشــر تقريــراً، وهــذا هــو التقريــر الثالــث عشــر، وحيتــوي علــى حتديــث حلصيلــة الضحايــا املســجلن لدينــا باألمســاء 
والتفاصيــل، كمــا حيتــوي علــى حــوادث جديــدة متكنَّــا مــن توثيقهــا، مل تــرد يف تقاريــر ســابقة، وأخــراً توصيــات نأمــل مــن قيــادة 

قــوات التحالــف الــدويل االلتــزام هبــا.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“مل يُقنعنــا العــرض الــذي قدَّمتــه القيــادة املركزيــة األمريكيــة يف حزيــران املاضــي عــن نتائــج التحقيقــات يف حــادث 
اهلجــوم علــى قريــة اجلينــة، وال أعتقــد أنــه أقنــع أحــداً، البُــدَّ مــن إجــراء حتقيقــات جديَّــة، والتحــدُّث مــع ناجــن أو 
شــهود مباشــرين، وأقربــاء للضحايــا، واالعــراف، والتأكيــد علــى عــدم تكــرار األخطــاء الــي يَنظــر إليهــا اجملتمــع 

الســوري يف تلــك املناطــق علــى أهنــا مقصــودة، بــل هــي مازالــت تتكــرر”.

المنهجية: 
خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تردنــا أو ُنشــاهد 
عــرب شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيانــات، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زيــارة موقــع احلــدث بأســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نــادراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمكانــات البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وبالتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجــن تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، وثالثــاً عــرب احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــالج املصابــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 3 شــهادات عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ

ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/
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وأثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة تابعــة للتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي 

حتذيــر مــن قبــل قــوات التحالــف الــدويل للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــروين أو برنامــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحايــا واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانياً: انتهاكات قوات التحالف الدولي بعد ثالثة أعوام على تدخلها في سوريا: 
منذ تدخل قوات التحالف الدويل يف سوريا يف 23/ أيلول/ 2014 حى 23/ أيلول/ 2017 قتلت ما اليقل عن 2286 
مدنيــاً، بينهــم 674 طفــاًل، و504 ســيدة، كمــا ارتكبــت مــا اليقــل عــن 124 جمــزرة، وســجلنا علــى يــد القــوات ذاهتــا مــا اليقــل 

عــن 157 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGYxZUlReWhoSm8/view
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لقــد تغــرَّ النَّمــط الــذي اتَّبعتــه قــوات التحالــف الــدويل منــذ بــدء هجماهتــا يف أيلــول/ 2014 بشــكل كبــر فقــد اتَّســمت 
ــزة وأقــلَّ تســبُّباً يف وقــوع ضحايــا مدنيــن يف حــن أنَّ اهلجمــات  اهلجمــات الــي نفَّذهتــا حــى هنايــة عــام 2015 بأهنــا حمــدَّدة ومركَّ
الــي وثقناهــا يف عامــي 2016 و2017 كانــت عشــوائية وغــر مــربَّرة وتســببت يف وقــوع مئــات الضحايــا املدنيــن، ودمــار كبــر 

يف املراكــز احليويــة املدنيــة.

ولتوضيح منط اهلجمات الي قامت هبا قوات التحالف الدويل ميكن أن ُنصنِّفها يف ثالث مراحل رئيسة:
المرحلة األولى: منذ 23/ أيلول/ 2014 حتى 31/ كانون األول/ 2015:

اهلجمــات الــي متَّ تنفيذهــا يف هــذه املرحلــة كانــت يف معظمهــا موجهــة إىل املنشــآت النفطيــة وطــرق اإلمــداد، واألهــداف التَّابعــة 
لتنظيــم داعــش يف مناطــق ُمعظمهــا غــر مأهــول بالســكان، ومل تســتطع قــوات التحالــف الــدويل أثنــاء هــذه املرحلــة حتقيــق جنــاح 
ملمــوس علــى األرض باســتثناء مدينــة عــن العــرب ومناطــق يف ريــف احلســكة اجلنــويب والغــريب، بــل علــى العكــس فقــد توسَّــعت 

مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش واســتطاع الســيطرة علــى مناطــق جديــدة يف ريفــي محــص ومحــاة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LVEtSWExYUYzSUE/view
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المرحلة الثانية: منذ كانون الثاني/ 2016 حتى 31/ تشرين األول/ 2016: 
ــزت بشــكل كبــر  اتَّســمت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات التحالــف الــدويل يف هــذه املرحلــة بأهنــا أكثــر عشــوائية وفوضويــة، وتركَّ
علــى مراكــز املــدن والقــرى الــي ُيســيطر عليهــا تنظيــم داعــش خاصــة ريــف حلــب الشــرقي؛ حيــث دعمــت تقــدُّم قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة يف التمــدُّد جنوبــاً وشــرقاً بــدءاً مــن مدينــة عــن العــرب باجتــاه مدينــة منبــج والقــرى التابعــة هلــا جنوبــاً، وشــرقاً باجتــاه 
مناطــق ريــف الرقــة الشــمايل كمدينــة تــل أبيــض وناحيــة ســلوك، الــي شــهدت غــارات جويــة كثيفــة مهــدت لســيطرة قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة؛ تســبَّبت هــذه العمليــات العســكرية يف نــزوح مــا اليقــل عــن 30 ألــف شــخص. 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b0ljN2pKTjNPX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NS1vVUJqSVFVSUU/view
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المرحلة الثالثة: منذ تشرين الثاني/ 2016 حتى 23/ أيلول/ 2017:
ســاندت قــوات التحالــف الــدويل قــوات ســوريا الدميقراطيــة يف معركتهــا للســيطرة علــى كامــل حمافظــة الرقــة الــي أعلنــت عنهــا يف 
6/ تشــرين الثــاين/ 2016، كانــت البدايــة يف ريــف الرقــة الشــمايل مث يف ريفهــا الغــريب والشــرقي، وحــى 23/ أيلــول/ 2017 
كانــت قــوات ســوريا الدميقراطيــة املدعومــة جويــاً مــن قــوات التحالــف الــدويل قــد ســيطرت علــى مســاحات كبــرة مــن ريــف حمافظــة 

الرقــة، وعلــى عــدة أحيــاء داخــل املدينــة، واقتصــرت ســيطرة تنظيــم داعــش علــى قرابــة 15 % مــن مدينــة الرقــة. 

اتَّســمت هــذه املرحلــة بأهنــا األكثــر دمويــة، وبــدا بشــكل واضــح االســتهتار الكبــر مببــادئ القانــون العــريف اإلنســاين، وُيشــر إىل 
ذلــك حجــم اخلســائر البشــرية غــر املــربر يف تلــك املــدة، فقــد ارتكبــت قــوات التحالــف الــدويل يف املــدة ذاهتــا عشــرات اجملــازر 
قــة يف اســتهداف املقــرات واملناطــق العســكرية التابعــة للتنظيــم، كمــا ســجلنا عــدة هجمــات اســتهدفت  واالنتهــاكات ومل تتــوَخ الدِّ
مدنيــن داخــل منازهلــم كمــا حصــل يف مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغــريب، وســجلنا بعــض اهلجمــات الــي اســتهدفت ســيارات 
تُقــلُّ مدنيــن نازحــن مــن املناطــق الــي تتعــرض للقصــف، وهجمــات اســتهدفت اجلســور والعبــارات املائيــة، الــي أدى تدمرهــا إىل 
تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة مسَّــت حيــاة الســكان احملليــن بشــكل عميــق، لقــد حوَّلــت غــارات قــوات التحالــف الــدويل اجلويــة 

مــدارَس ومشــاٍف وجســوراً إىل حطــام.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGsxdkZWYU9TdDg/view
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وثَّقنــا اســتخدام قــوات التحالــف الــدويل ســالح املدفعيــة بشــكل واضــح خــالل هــذه املرحلــة إمــا عــرب تزويــد قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة هبــا أو عــرب اإلشــراف عليهــا بشــكل مباشــر، وخاصــة املدفعيــة املتمركــزة يف قريــة شــنينة مشــال شــرق مدينــة الرقــة، وكمــا 

هــو معلــوم فــإنَّ ســالح املدفعيــة أقــل قــدرة علــى إصابــة األهــداف بشــكل دقيــق ومركــز.

وقــد تســبَّبت عمليــات القصــف والقتــل العشــوائي وتدمــر املنــازل واملراكــز احليويــة بفــرار عشــرات اآلالف مــن الســكان، ُمعظمهــم 
اضطــرَّ للبقــاء يف مناطــق صحراويــة غــر جمهــزة للنــزوح ُمفتقديــن أدىن مقومــات احليــاة، وتُقــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
أعــداد املدنيــن الذيــن تعرَّضــوا للتشــريد القســري خــالل هــذه املرحلــة مبــا اليقــل عــن 220 ألــف نســمة مــن حمافظــة الرقــة وديــر 
ــن البعــض منهــم مــن العــودة إىل قُــراه بعــد ســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة عليهــا، وبالتــايل توقَّفــت هجمــات قــوات  الــزور، متكَّ

التحالــف الــدويل ولكــن ال يــزال اآلالف مشــردون كمــا يف ناحَيــي عــن عيســى وتــل أبيــض.

ويف بدايــة حزيــران/ 2017 ورَدتنــا معلومــات عــن اســتخدام ذخائــر الفوســفور األبيــض يف أحيــاء مدينــة الرقــة، خاصــة أحيــاء 
املشــلب والســباهية والرومانيــة، وأظهــرت صــور ومقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون حمليــون وعــدد مــن أهــايل مدينــة الرقــة، ووكالــة 
أعمــاق التابعــة لتنظيــم داعــش انفجــارات مُميــزة لذخائــر الفوســفور األبيــض، وغالبــاً فقــد متَّ االســتهداف عــرب قذائــف مدفعيــة 

لــة بالفوســفور، وال تــزاُل هــذه اهلجمــات قيــد التحقيــق واملتابعــة. حُممَّ

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1003&token=HqjLA4Sejw9vKmuHws5q31JWEDZfnWvU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1003&token=HqjLA4Sejw9vKmuHws5q31JWEDZfnWvU
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مصدر اخلريطة 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cWlZRGFoVG5CZXc/view
https://www.youtube.com/watch?v=VBOruXr1vdw
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ثالثاً: هجمات جديدة لقوات التحالف الدولي: 
يســتعرض التقريــر الثالــث عشــر الــذي ُتصــدره الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 38 حادثــة اســتهدفت فيهــا قــوات التحالــف 
الــدويل مناطــق مدنيــة ومراكــز حيويــة مدنيــة تســبَّب 21 منهــا يف ســقوط ضحايــا مدنيــن، ذلــك يف املــدة الواقعــة منــذ 1/ تشــرين 

األول/ 2016 حــى 15/ أيلــول/ 2017.
وقد صنَّفنا هذه اهلجمات إىل هجمات تسببت يف وقوع جمازر، وهجمات استهدفت مراكز حيوية مدنية:

ألف: أبرز الهجمات التي تسببت في مجازر:

محافظة الرقة:
قرية السقيف، السبت 15/ تشرين األول/ 2016

تقــع قريــة الســقيف علــى بعــد 3كــم غــرب بلــدة اجلرنيــة بريــف الرقــة الشــمايل الغــريب، يبلــغ عــدد ســكاهنا قرابــة 150 مدنيــاً 
معظمهــم مــن عشــرة البورســان، خضعــت القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يف أيلــول/ 2013، لكــن حبســب مــا أخربنــا بــه األهــايل 
فــإنَّ القريــة مل تشــهد أي وجــود فعلــي للتنظيــم حــى بــدء املعــارك واالشــتباكات بــن تنظيــم داعــش وقــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات 

األغلبيــة الكرديــة يف تشــرين األول/ 2016

قرابــة الســاعة 20:00 مــن يــوم الســبت 15/ تشــرين األول/ 2016 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل 
بالصواريــخ منــزاًل ســكنياً؛ مــا تســبب يف مقتــل 11 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال، و3 ســيدات.

تواصلنــا مــع  أبــو أدهــم -عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- وهــو مــن ذوي الضحايــا، قــال لنــا أن املنــزل 
املســتهدف البــن عمــه وقــد ســيطرت عليــه عناصــر تتبــع لتنظيــم داعــش قبيــل اجملــزرة بشــهرين: “اســتهدف طيــران التحالــف 
محيــط المنــزل فــي 9/ تشــرين األول/ 2016 وإثــَر ذلــك غــادر تنظيــم داعــش المنــزل وعــادت عائلــة ابــن عمــي إليــه 

للمكــوث فيــه، ويــوم 15/ تشــرين األول وبعــد ســاعات مــن عودتهــم حصــل الهجــوم”.
ونقــَل لنــا أبــو أدهــم روايــة عــن ســامي وهــو أحــد الناجــن مــن القصــف: “أخبرنــي ســامي أنــه ســمع صــوت تحليــق طيــران 
التحالــف قبيــل الهجــوم، لكــن هــذا اعتيــادي فــي منطقــة تخضــع لتنظيــم داعــش وبعــد دقائــق كان كل مــن فــي المنــزل قــد 
دفــن تحــت األنقــاض، لــم تتجــاوز مــدة مكوثهــم فــي المنزلهــم 5 ســاعات حتــى ماتــوا جميعــاً، كانــوا 15 شــخصاً فــي المنــزل 

توفــي 11 شــخصاً ونجــى 4 فقــط”.
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قرية اهليشة، الثالثاء 8/ تشرين الثاين/ 2016
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة اهليشــة التابعــة لناحيــة عــن عيســى بريــف حمافظــة الرقــة 
الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 21 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و6 ســيدات، ختضــع القريــة حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة 

وكانــت ختضــع لتنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.
 

قرية جعرب شرقي، اخلميس 22/ كانون األول/ 2016
تتبــع قريــة جعــرب شــرقي ناحيــة اجلرنيــة بريــف الرقــة الغــريب، يبلــغ عــدد ســكاهنا مــا اليقــل عــن 2000 نســمة، وتقــع علــى الضفــة 
اليســرى لنهــر الفــرات علــى بعــد قرابــة 50كــم مــن مركــز مدينــة الرقــة، ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش يف منتصــف عــام 2013 

وختصــع حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة.

ظهــر اخلميــس 22/كانــون األول/ 2016 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل عــدة صواريــخ مســتهدفاً 
عــدة منــازل جنــوب شــرق القريــة، أحــد املنــازل املســتهدفة يقطــن فيــه الســيد خليــل اخلمــري، الــذي قضــى مــع 5 مــن أقربائــه 

-بينهــم ســيدة- كانــوا يف منزلــه.
 

قــال بشــار اخلمــري، )وهــو مهنــدس زراعــي وأحــد أقربــاء الســيد خليــل اخلمــري الــذي قضــى يف احلادثــة( للشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان -عــرب حديــث هاتفــي- إنَّ قريــة جعــرب شــرقي تشــهد بشــكل دائــم حتليقــاً لطائــرات التحالــف الــدويل، ويف يــوم 22/ 
كانــون األول شــاهد طائرتــن تابعتــن لقــوات التحالــف الــدويل قصفتــا منطقــة تبعــد عنــه قرابــة 3كــم: “لقــد قصفــت الطائرتــان 
4 صواريــخ فــي أقصــى جنــوب شــرق القريــة، كان صــوت الصواريــخ مرعبــاً جــداً وبــدأ الدخــان يتصاعــد مــن المنطقــة، 
توجهــت إلــى المــكان وشــاهدت دمــاراً كبيــرًا، لقــد اختفــت معالــم المنطقــة تمامــاً، 6 منــازل تهدَّمــت بشــكل كامــل، 

وشــاهدت أشــالًء بالقــرب مــن منــزل ابــن عمــي خليــل، لقــد قتــل هــو و5 آخريــن، جميعهــم مــن أقربائــي،
ــا المجــزرة- قبــل أن يتوجهــوا إلــى منــزل  لقــد تــمَّ إيقــاف ســيارة كانــت تُقــلُّ محمــد وضيــف اهلل وعبــد اهلل –مــن ضحاي
خليــل مــن قبــل عناصــر التنظيــم المتمركزيــن عنــد مدخــل القريــة، ثــم قصفتهــم طائــرات التحالــف الدولــي لحظــة وصولهــم 
المنــزل، يبــدو أنَّ قــوات التحالــف اعتقــدت أنَّهــم علــى صلــة بالتنظيــم، لكــنَّ إيقــاف الســيارة وعمليــات التفتيــش أمــر 

روتينــي بالنســبة لتنظيــم داعــش”.

https://www.google.de/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.922739,38.5211448,1213m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1530b19093ac7b4d:0x831baeb3e4487ba5!8m2!3d35.838063!4d38.5375358
https://www.google.de/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.9226956,38.5262058,605m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1530b19093ac7b4d:0x831baeb3e4487ba5!8m2!3d35.838063!4d38.5375358
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قرية مطب البوراشد، األربعاء 8/ آذار/ 2017
تتبع القرية ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، وتبعد عن مركز مدينة الرقة قرابة 65كم، ويبلغ عدد سكاهنا قرابة 7 آالف نسمة.

ســيطر تنظيــم داعــش عليهــا يف تشــرين الثــاين/ 2014 بعــد انســحاب فصائــل املعارضــة املســلحة منهــا واليــزال ُيســيطر عليهــا 
حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

يف 8/ آذار/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات التحالف الدويل بالصواريخ ســيارة نَقٍل كانت تُقلُّ عائلة الســاير 
يف قرية مطب البوراشد بريف حمافظة الرقة الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 19 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، و3 سيدات.

التواصــل  أبــو حممــد، وهــو مــن ذوي الضحايــا -عــرب حســابه علــى موقــع  مــع  الســورية حلقــوق اإلنســان  الشــبكة  تواصلــت 
االجتماعــي فيســبوك- وأخربنــا أنَّ عائلــة ابــن عمــه كاملــًة قــد قضــت يف احلادثــة، فقــد مت اســتهداف ســيارة نقــٍل كانــت تُقلُّهــم 
إىل مشــال القريــة حيــث يُقيــم جدُّهــم، لكــنَّ صاروخــاً مــن طائــرة تابعــة للتحالــف الــدويل أودى هبــم مجيعــاً، ونقــَل لنــا أبــو حممــد 
روايــة أحــد شــهود العيــان الذيــن قابلهــم: “قــال لــي أنَّ الهجــوم حصــل قرابــة الســاعة الرابعــة عصــراً وكانــت طائــرات التحالــف 
ُتحلِّــق فــي ســماء القريــة إال أنَّ ذلــك كان اعتياديــاً، ثــم ســمع صــوت انفجــار قــوي، كانــت الســيارة علــى بعــد 200م مــن 
منزلــه، خــرج ليشــاهد مــا حــدث، كانــت الســيارة قــد تحوَّلــت إلــى ركام وجميــع مــن فيهــا قــد لقــَي حتَفــه، قــال لــي إنــه 

شــاهد أشــالء أطفــال متناثــرة، وبعــض الضحايــا احترقــت جثثهــم واختفــت مالمحهــم”.

بلدة املنصورة، الثالثاء 21/ آذار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مــأوى لنازحــن معظمهــم مــن ريفــي محــص وحلــب يف بلــدة 
املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 42 مدنيــاً )حــى حلظــة إعــداد التقريــر(، بينهــم 19 طفــاًل، و8 ســيدات، 

ختضــع بلــدة املنصــورة لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة حاليــاً وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم. 
 

مدينة الطبقة، األربعاء 3/ أيار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منــزاًل يف شــارع فلســطن يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة –نازحــون مــن قريــة حربنــوش يف حمافظــة إدلــب-، بينهــم 
11 طفــاًل، و3 ســيدات، املدينــة كانــت منطقــة اشــتباك بــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة وتنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم، واســتطاعت 

قــوات ســوريا الدميقراطيــة الســيطرة عليهــا يف وقــت الحــق.

https://www.google.de/maps/place/35%C2%B048%E2%80%9948.0%22N+39%C2%B037%E2%80%9907.6%22E/@35.8133254,39.6180838,204m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.8133238!4d39.6187831
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قرية كديران، األحد 21/ أيار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة كديــران بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 
17 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم وختضــع حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة.

 

قرية البارودة، الثالثاء 23/ أيار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة البــارودة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 
16 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال، و6 ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة 

وختضــع حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة.
 

حي الدرعية - مدينة الرقة، السبت 10/ حزيران/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مبــى ســكنياً يف شــارع النــور حبــي الدرعيــة غــرب مدينــة 
الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و5 ســيدات، وإصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح، خيضــع حــي الدرعيــة 

ــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة. لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة وخيضــع حالي

ضحايا ودمار كبر بعد هجوم نّفذه طران التحالف الدويل ثابت اجلناح على قرية كديران بريف الرقة يف 21/ 5/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlFWNndCNmJkWGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlFWNndCNmJkWGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFlZZ2xWVnlnakk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFlZZ2xWVnlnakk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=984&token=zEtfWOZubiiHy0xGs505k2V2xD23s1RS
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حي سيف الدولة - مدينة الرقة، الثالثاء 18/ متوز/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً -يُعــَرف ببنــاء النجــوم- يف حــي ســيف الدولــة 
شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن مــن عائلتــن، بينهــم 5 أطفــال وســيدتان، خيضــع حــي ســيف الدولــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

حارة السخاين - مدينة الرقة، األحد 20/ آب/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــارة الســخاين وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 27 
مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 14 طفــاًل، و8 ســيدات، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح، ختضــع حــارة الســخاين لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

جثث ضحايا هجوم نّفذه طران التحالف الدويل ثابت اجلناح يف حي سيف الدولة يف الرقة 18/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRWJTcDBVZkw2S0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUs0YVlGaEVucnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUs0YVlGaEVucnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTBma1BaUks1b28/view
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محافظة دير الزور:
بلدة الصور، األربعاء 10/ أيار/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بلــدة الصــور بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مدينة القورية، األربعاء 7/ حزيران/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حافلــة تُقــلُّ مدنيــن يف منطقــة الســدة مبدينــة القوريــة يف 
ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، أثنــاء عودهتــم مــن واجــب عــزاء يف قريــة الطيانــة يف الريــف الشــرقي حملافظــة ديــر الــزور؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 8 مدنيــن دفعــة واحــدة، وإصابــة حنــو 3 آخريــن جبــراح، ختضــع مدينــة القوريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

 
مدينة القورية، األحد 25/ حزيران/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منــزاًل يف حــي البــازول يف مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال، وســيدتان، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

مدينة البوكمال، الثالثاء 11/ متوز/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 20 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 10 أطفــال، و6 ســيدات، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مدينة البوكمال، األربعاء 26/ متوز/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى 

إىل مقتــل 9 مدنيــن، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع مدينــة البوكمــال لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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محافظة الحسكة:
قرية تل اجلاير، األحد 18/ حزيران/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة تــل اجلايــر –الــي أمساهــا تنظيــم داعــش قريــة تــل 
البشــائر- بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

قرية اجلزاع، السبت 19/ آب/ 2017
قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجداً يف قريــة اجلــزاع التابعــة 
ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال، 

وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

محافظة حلب:
بلدة بزاعة، الثالثاء 6/ كانون األول/ 2016 

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ املنــازل الســكنية يف حميــط مســجد أيب بكــر الصديــق يف 
بلــدة بزاعــة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة )5 أطفــال وســيدة(، ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

قرية اجلينة اخلميس 16/ آذار/ 2017
تتبــع قريــة اجلينــة لناحيــة أبــن مسعــان، وتقــع غــرب بلــدة األتــارب، يبلــغ عــدد ســكاهنا قرابــة 10 آالف نســمة، خضعــت لســيطرة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف منتصــف عــام 2012 ويف منتصــف عــام 2013 خضعــت لســيطرة تنظيــم داعــش بعــد 

اشــتباكات مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة، الــي اســتطاعت اســتعادة ســيطرهتا علــى القريــة يف شــباط/ 2014. 
اخلميــس 16/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 19:00 أغــار طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل مرتــن، األوىل 
علــى مبــى مالصــق ملســجد عمــر بــن اخلطــاب مشــال غــرب القريــة كان يعقــد فيــه درس ديــي ضــمَّ مــا اليقــل عــن 250 شــخصاً، 

يف حــن أنَّ الغــارة الثانيــة اســتهدفت مــن حــاول الفــرار منهــم.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=894&token=tf4PEyghaW4bJ1GHyV4AsGi2HBd9Rcea
https://drive.google.com/file/d/0BxtKeY_OZJg-ZWoxaUVQeHZoUnM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXNsSVAwOWt3SHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHBtYlNhUFFTckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUJIY2JSV1ZuSzg/view
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أقــرَّت الســلطات األمريكيــة هبجــوم اجلينــة، وقالــت إنَّ اهلجــوم متَّ تنفيــذه قرابــة الســاعة 18:55 مســتهدفاً اجتماعــاً لقيــادات 
تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

وحبســب التحقيقــات الــي أجرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ املبــى امللحــق باملســجد، الــذي ُيشــكِّل اجلــزء الشــمايل منــه 
كان ُيســتخدُم قاعــة إللقــاء الــدروس الدينيــة، الــي تُعقــد غالبــاً بــن صــاليت املغــرب والعشــاء مــن كل مخيــس، وكان يضــمُّ يــوم اهلجــوم 
قرابــة 250 شــخصاً مجيعهــم مدنيــون، وعنــد انتقــال قســم مــن احلاضريــن مــن القاعــة إىل املصلــى حصــل القصــف وتبعتــه غــارة أخــرى 

يف حميــط املســجد؛ تســبب القصــف يف مقتــل 37 شــخصاً، بينهــم 5 أطفــال وســيدة وتضــرُّر يف مبــى املســجد وقاعــة الــدروس.

بقايا صاروخ ُعثَر عليها يف حميط مسجد عمر بن اخلطاب يف قرية اجلينة حبلب بعد هجوم طران التحالف الدويل
 ثابت اجلناح يف 16/ 3/ 2017  

عمليات انتشال الضحايا بعد هجوم طران التحالف الدويل ثابت اجلناح على قرية اجلينة حبلب يف يف 16/ 3/ 2017  

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1122791/pentagon-spokesman-dozens-of-terrorists-believed-killed-in-us-strike-in-syria/
https://www.google.de/maps/place/Al+At%C4%81rib,+Syrien/@36.1080019,36.7861922,204m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102
https://drive.google.com/file/d/0BxtKeY_OZJg-LUFuVFZnZkN6blk/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtKeY_OZJg-MEVvZGZUeWRRSkE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=892&token=cMX9p6pHpBoSajPA2AfXNBluLkz5x27A
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محافظة إدلب:
منطقة بن مدينة سرمدا وبلدة كفردريان، الثالثاء 3/ كانون الثاين/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بأربعــة صواريــخ ســجَن دار القضــاء داخــل أحــد املقــرات املركزيــة التابــع 
لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، يقــع الســجن يف منطقــة جبليــة بــن مدينــة ســرمدا وبلــدة كفردريــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، 

ويبعــد عــن خميمــات النــوري الــي تــؤوي نازحــن قرابــة 500م.
تســبَّب اســتهداف الســجن يف مقتــل 13 مــن الســجناء لــدى التنظيــم بينهــم 5 ســجناء مــن مقاتلــي هيئــة حتريــر الشــام، ختضــع 

املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

باء: أبرز الهجمات التي استهدفت مراكز حيوية مدنية:
المراكز الحيوية الدينية )المساجد(:

مسجد محادة العليوي - حمافظة الرقة، األربعاء 3/ أيار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد محــادة العليــوي يف قريــة هنيــدة بريــف حمافظــة الرقــة 
الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة وختضــع 

حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة.

األضرار يف املسجد العليوي بعد هجوم طران التحالف الدويل 
ثابت اجلناح يف 3/ 5/ 2017 مسجد العليوي قبل 3/ 5/ 2017 

https://www.google.dz/maps/place/36%C2%B010'43.8%22N+36%C2%B041'49.8%22E/@36.1788261,36.6930262,1194m/data=!3m1!1e3!4m19!1m12!4m11!1m3!2m2!1d36.6973477!2d36.1789577!1m6!1m2!1s0x152570c8c0381bff:0x31a8650873228de8!2sUnnamed+Road,+Sarmad%C4%81,+Syrie!2m2!1d36.7051069!2d36.1770821!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.1788216!4d36.6971715?hl=fr
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVZISElsVXBZaGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeDZ0cHNpRHZMQjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUUIzcFBPZ215NDQ/view
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مسجد قرية بيوض - حمافظة الرقة، اجلمعة 19/ أيار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد قريــة بيــوض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى 
إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة وختضــع حاليــاً 

لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة.

مسجد أبو بكر الصديق - حمافظة دير الزور، السبت 10/ حزيران/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد أبــو بكــر الصديــق يف قريــة حميميــدة بريــف حمافظــة ديــر 

الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

المراكز الحيوية التربوية:
مدرسة الرموك - حمافظة الرقة، السبت 21/ كانون الثاين/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ ثانويــة الرمــوك الصناعيــة يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

قــوات ســوريا الدميقراطيــة وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.
 

مدرسة حليمة السعدية - حمافظة الرقة، اجلمعة 21/ نيسان/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة حليمــة الســعدية جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة وكانــت ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم. 

مدرسة فايز منصور - حمافظة دير الزور اجلمعة 11/ آب/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة فايــز منصــور يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املدرســة بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnV0TjhLaXhIbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVV1MURmUjFCdFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenZXSzFRTkxNNGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY3pOQm4wcUJTSDg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=682&token=91slzA0FiUBIbxkDCrdQAOvHxqPQAyMA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenZXSzFRTkxNNGs/view
https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@34.4597301,40.9358347,9887m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x15463f7843fe1ab9:0xdbde6efc14abd6ed!2z2YXYr9ix2LPYqSDZgdin2YrYsiDZhdmG2LXZiNix!8m2!3d34.460425!4d40.916726!3m4!1s0x15463f7843fe1ab9:0xdbde6efc14abd6ed!8m2!3d34.460425!4d40.916726
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المنشآت الطبية:  
مشفى التوليد - حمافظة دير الزور، السبت 10/ حزيران/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى مشــفى فاطمــة الزهــراء املعــروف باســم مشــفى 
التوليــد يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ ســقطت الصواريــخ يف فنــاء املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد 

إكســائه بَأضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

مشفى معدان الوطي - حمافظة الرقة، اجلمعة 23/ حزيران/ 2017
قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات التحالف الدويل بالصواريخ املشــفى الوطي يف مدينة معدان بريف حمافظة الرقة الشــرقي؛ 

ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املشــفى وخروجه عن اخلدمة، ختضع مدينة معدان لســيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.
 

مشفى املواساة - حمافظة الرقة، الثالثاء 29/ آب/ 2017
 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مشــفى املواســاة وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار 

كبــر يف بنــاء املشــفى وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع وســط املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

المربعات السكنية )األسواق(:
سوق املاكف - حمافظة احلسكة، الثالثاء 8/ آب/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ ســوق الغنــم املعــروف باســم ســوق املاكــف يف بلــدة مركــدة 
بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الدمار يف املدرسة بعد هجوم طران التحالف الدويل 
ثابت اجلناح يف 11/ 8/ 2017 

مدرسة فايز منصور قبل 11/ 8/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUW94Yk56NDNGODQ/view
https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A9%E2%80%AD/@35.9482894,39.0046267,304m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x914db761e77fe16c!8m2!3d35.9477355!4d39.0039331
https://www.google.com.tr/maps/place/Markadah,+Syria/@35.7616484,40.7262049,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1549723bc0f422c5:0x4db6d1ac295e86d7!8m2!3d35.7409164!4d40.7766611
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المنشآت والمصادر المائية:
سد الفرات - حمافظة الرقة، السبت 25/ آذار/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منشــأة ســد الفــرات يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة 
الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة غرفــة التحكــم الرئيســة يف املنشــأة بأضــرار ماديــة كبــرة واحــراق األجهــزة داخــل الغرفــة وخروجهــا عــن 
اخلدمــة، إضافــة إىل توقــف كامــل جتهيــزات الســد )بوابــات ومضخــات ولوحــات التحكــم...( عــن العمــل، ختضــع مدينــة الطبقــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم وختضــع حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة. 

المقرات الخدمية الرسمية:
حمكمة الطبقة - حمافظة الرقة، األحد 5/ شباط/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مبــى حمكمــة الطبقــة يف احلــي األول يف مدينــة الطبقــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــى وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم 

وختضــع حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة. 

األضرار يف غرفة التحكم الرئيسة لسد الفرات بريف الرقة بعد هجوم طران التحالف الدويل ثابت اجلناح يف 25/ 3/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=900&token=UDvGbCCIoZZNwj9v7aXFJSYW0pVujut4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=899&token=BUUYJ1aJM2TT0e49vY4wDcN4M61hDPn5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=900&token=UDvGbCCIoZZNwj9v7aXFJSYW0pVujut4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSk9kemJaNlNxRXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU2I0SjdEZUFidUE/view
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وسائط النقل:
جسر الصور - حمافظة دير الزور، األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016  

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ جســر الصــور يف بلــدة الصــور بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف اجلســر، اجلديــر بالذكــر أن جســر الصــور يربــط بــن قــرى ريــف ديــر الــزور الشــمايل 

الواقعــة علــى ضفــي هنــر اخلابــور، ختضــع بلــدة الصــور لســيطرة تنظيــم داعــش.
 

جسر املنصور - حمافظة الرقة، اخلميس 2/ شباط/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ جســر املنصــور املعــروف باســم اجلســر القــدمي جنــوب مدينــة 
الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كامــل يف إحــدى فتحــات اجلســر وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أن اجلســر يصــل بــن مركــز مدينــة 

الرقــة وريَفيهــا الغــريب واجلنــويب، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.
 

جسر سكة القطار - حمافظة دير الزور، اإلثنن 6/ آذار/ 2017 
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى جســر ســكة القطــار يف قريــة الرمــادي “املعروفــة 
باســم قريــة البقعــان” التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف اجلســر، وخروجــه 
عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أن الطــران ذاتــه قصــف اجلســر يف 1/ كانــون الثــاين/ 2016؛ مــا تســبب خبروجــه عــن اخلدمــة إىل أن 

أعــاد تنظيــم داعــش تأهيلــه يف وقــت الحــق، ختضــع قريــة الرمــادي لســيطرة تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFbnFUNzBSeHpGWkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkJWNU5lSHZVMDQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=822&token=nfW04I66ogA8EECJFZWzsbPH3VWExDvL
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzZ1SXl1cjFiQms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkJWNU5lSHZVMDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzBwNEZxeUtGd1U/view
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األفران:
فرن األندلس - حمافظة الرقة، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ فــرن األندلــس يف شــارع تــل أبيــض وســط مدينــة الرقــة؛ مــا 
أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

الفرن اآليل - حمافظة الرقة، األحد 19/ آذار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف حــي املهاجــع وســط مدينــة الطبقــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار الفــرن بشــكل شــبه كامــل واحراقــه وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت اهلجــوم وختضــع حاليــاً لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة.

األضرار يف جسر سكة القطار بعد هجوم طران التحالف الدويل ثابت اجلناح يف 6/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFOFJuekVBVHo2aEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3B3VXZXYXZNajg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY3NsVmlUS3NLSWM/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFQk1lVHk2bnJaMnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVFVJamg5Ni1OUjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT3JaSDJTeTBEU0U/view
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رابعاً: المرفقات: 
أبرز االنتهاكات منذ تشرين الثاين 2016 حى هناية حزيران 2017 يف حمافظة الرقة 

دير الزور... حمافظة مقطعة األطراف 
مرور 1000 يوم على بدء عمليات قوات التحالف الدويل يف سوريا  

خامساً: االستنتاجات والتوصيات 
• إن عمليــات القصــف العشــوائي الغــر متناســب تعتــرب خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن جرائــم القتــل العشــوائي 

ترقــى إىل جرائــم حــرب.
• إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
• جيــب علــى قــوات التحالــف الــدويل احــرام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل العــريف، وبالتــايل فــإنَّ دول التحالــف 
تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات الــي تقــع منــذ بــدء اهلجمــات، والــي مت رصــد بعضهــا عــرب هــذا التقريــر، وجيــب أن تتحمــل التَّبعــات 

املرتبــة عــن هــذه االنتهــاكات كافــة، وحتــاول بأقصــى مــا ميكــن جتنــب تكرارهــا.
• يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرف بشــكل صريــح وواضــح بــأنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبريــاء، وال 
يفيــد إنــكار تلــك احلكومــات ألنَّ التقاريــر احلقوقيــة املوثقــة وشــهادات األهــايل تكشــف ذلــك بشــكل واضــح، وأن حتــاول بــداًل 

عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحايــا واملتضرريــن.
• ال بـُـدَّ مــن محايــة املدنيــن مــن توحــش النِّظــام الســوري وامليليشــيات املتطرفــة املتحالفــة معــه، وفــرض حظــر جــوي علــى الطائــرات 

الــي تلقــي عشــرات القنابــل الربميليــة يوميــاً، وذلــك بالتــوازي مــع محايــة املدنيــن يف ســوريا مــن توحــش تنظيــم داعــش.
 

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

http://sn4hr.org/arabic/?p=8404
http://sn4hr.org/arabic/?p=8404
http://sn4hr.org/arabic/?p=7946
http://sn4hr.org/arabic/?p=7994
http://sn4hr.org/arabic/?p=7994
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