
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

األربعاء 20 آذار 2019

التقرير الثامن عشر لتوثيق انتهاكات 
قوات التحالف الدويل يف سوراي

مع هناية تنظيم داعش يف سوراي على 
قوات التحالف الدويل فتح مزيد من 

التحقيقات وتعويض الضحااي
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احملتوى:
أواًل: املقدمة

اثنياً: تصاعد انتهاكات قوات التَّحالف الدويل مع مرور السنوات بداًل من االستفادة وختفيف األضرار

اثلثاً: احلصيلة املرتفعة للضحااي واستهداف املراكز احليوية املدنية ُتظهران منطاً متكرراً من الالمباالة

رابعاً: عقد مقارنة بني حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها قوات التَّحالف الدويل يف عهدي الرئيَسني 

األمريكَيني »ابراك أوابما« و»دوانلد ترامب«

خامساً: مقارنة بني ما أقرَّت به قوات التَّحالف الدويل وما هو موثَّق يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

سادساً: تفاصيل تستعرض بعض احلوادث املسجَّلة يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
ُتظهــر عمليــات املراقبــة واملتابعــة الــيت قــام هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ أن بــدأت قــوات التحالــف الــدويل 
عملياهتــا العســكرية يف ســوراي يــوم الثــالاثء 23/ أيلــول/ 2014 حــى اتريــخ إصــدار هــذا التقريــر أنَّ االنتهــاكات مــن قبــل قــوات 
التحالــف الــدويل قــد أصبحــت منطــاً واســعاً ومتكــرراً يف العديــد مــن املــدن والبلــدات يف ســوراي، وهــذا يقــوِّض مصداقيــة هــذه 
القــوات علــى الرغــم مــن إعالهنــا هدفــاً نبيــاًل يف مســاعدة الشــعب الســوري وشــعوب العــامل يف ختليصهــا مــن التَّنظيمــات اإلرهابيــة 
وخطرهــا، كمــا أنَّ أتخــر تلــك القــوات بعــد أزيــد مــن عــام علــى دحــر تنظيــم داعــش يف عــدة مناطــق، أتخرهــا يف البــدء بعمليــات 
إعــادة البنــاء وتعويــض الضحــااي والتأســيس النتخــاابت حمليــة حقيقيــة تــؤدي إىل اســتقرار حقيقــي يف مشــال شــرق ســوراي، قــد أثَّــر 

بشــكل كبــر علــى غاايهتــا وأهدافهــا املعلنــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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إضافــة إىل ذلــك، مل تقــم أيــة دولــة مشــركة يف التَّحالــف الــدويل يف ســوراي فيمــا عــدا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة بنشــر تقاريــر 
وحتقيقــات عــن حــوادث االنتهــاكات الــيت قتــل فيهــا مدنيــون، األمــر الــذي يســتحيل معــه أن نعلــم حنــن مــن هــي الدولــة الــيت نفَّــذت 
تلــك اهلجمــات الــيت تســببت يف خســائر بشــرية، وكل مــا نقــوم بــه هــو اإلشــارة إىل قــوات التحالــف الــدويل ابجملمــل، بنــاء علــى 
ذلــك يُفــرض علــى مجيــع الــدول املشــركة يف التَّحالــف أن تصــدر تقاريــر دوريــة يف حــال ارتــكاب قواهتــا حــوادث خلَّفــت خســائر 
بشــرية أو ماديــة، وأن تواجــه مســؤولياهتا احلقوقيــة والقانونيــة، وتراجــع منهجيــة عملهــا حبيــث تتجنــب وقــوع أيــة انتهــاكات الحقــاً.

قامت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بتوثيق اهلجمات اليت شــنَّتها قوات التحالف الدويل، اليت شــكَّلت انتهاكاً لقواعد القانون 
الــدويل العــريف، وقمنــا ببنــاء قاعــدة بيــاانت خاصــة جلميــع احلــوادث، الــيت متكنَّــا مــن توثيقهــا، جبميــع مــا حتتويــه مــن تفاصيــل مــكان 
وزمــان احلادثــة، وأمســاء وصــور وفيديوهــات القتلــى إن وجــدوا، وشــهادات لناجــني مــن القصــف، أو شــهود عيــان، وصــور الدمــار، 
وغر ذلك من بياانت، ذلك عرب عمليات الرَّصد والتَّوثيق املســتمرة، اليت يقوم هبا فريقنا، وجتميع تلك احلوادث بشــكل تراكمي، 
وقــد قمنــا إبصــدار مــا جمموعــه حــى اآلن 17 تقريــراً، وهــذا هــو التقريــر الثامــن عشــر، وحتتــوي تلــك التقاريــر بيــاانت عــن أبــرز تلــك 

احلــوادث الــيت وقعــت، وتتضمَّــن بعــض تلــك احلــوادث جمــازر مروِّعــة راح ضحيتهــا العشــرات مــن املدنيــني دفعــة واحــدة.

ــن جممــوع التَّقاريــر، الــيت توثِّــق أبــرز هجمــات قــوات التَّحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف أيلــول/ 2014 ومــا  الرابــط التَّــايل يتضمَّ
تبعهــا مــن انتهــاكات قتــل وتشــريد قســري، وتــرُد يف هــذه التقاريــر كميــة كبــرة مــن البيــاانت املتعلقــة ابحلــوادث، الــيت متكنَّــت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا:

https://bit.ly/2OeSX58

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/
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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املنهجية:
ُيســلِّط التَّقريــر الضــوء علــى اهلجمــات غــر املشــروعة، الــيت نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي منــذ 23/ أيلــول/ 2018 
حــى آذار/ 2019، كمــا يــورد حتليــاًل لبيــاانت تضــمُّ االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا قــوات التَّحالــف الــدويل ووثَّقتهــا الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان منــذ 23/ أيلــول/ 2014 حــى آذار/ 2019.
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 بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــرب شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وأيضــاً االعتمــاد علــى َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، 
إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، ورابعــاً عــرب احلديــث مــع كــوادر طبيــة 

قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

نرجو االطالع على املنهجية1 املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
وقد أوردان توزُّع حصيلة الضحااي يف هذا التقرير تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة اليت ينتمون إليها.

كمــا أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التَّقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَّــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة للتَّنظيمــات اإلســالمية املتشــدِّدة يف أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا أنَّــه مل يتــم توجيــه أي 

حتذيــر مــن قبــل قــوات التَّحالــف الــدويل للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

1   "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، >>http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf << يف 19/3/2019.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــيت ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســّبب بــه القصــف.
مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 

احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والديغرافيــة.

اثنياً: تصاعد انتهاكات قوات التَّحالف الدويل مع مرور السنوات بدالً من االستفادة وختفيف األضرار:
لقــد قمنــا بعمليــة حتليــل حلــوادث هجمــات قــوات التحالــف الــدويل الــيت متكنَّــا مــن توثيقهــا يف قاعــدة البيــاانت لدينــا بنــاًء علــى 
ُمتغريــن: حصيلــة الضحــااي، واســتهداف املراكــز احليويــة واملنشــآت املدنيــة، وقــد الحظنــا أنَّ اهلجمــات يف العــام األول )أيلــول/ 
2014 حــى أيلــول/ 2015( كانــت حمــدَّدة ومركــزة وأقــل تســبباً يف وقــوع ضحــااي مدنيــني، واســتهدفت يف معظمهــا منشــآت 
نفطيــة وطــرق إمــداد يســتخدمها تنظيــم داعــش، وأنَّ معظــم هــذه األهــداف كانــت يف مناطــق غــر مأهولــة ابلســكان، طيلــة عــام 
كامل مل ينعكس أثر تدخل قوات التحالف الدويل بشــكل ملموس على ســيطرة تنظيم داعش اإلرهايب على األراضي الســوري 

فيمــا عــدا مدينــة عــني العــرب وبعــض مناطــق ريــف احلســكة اجلنــويب والغــريب.

يف العــام الثــاين )أيلــول/ 2015 حــى أيلــول/ 2016( بــدأت هجمــات قــوات التَّحالــف الــدويل تتَّخــذ منحــى أكثــر فوضويــة 
وعشــوائية وابتــت معظــم اهلجمــات تُنفَّــذ علــى مراكــز املــدن والقــرى الــيت ُيســيطر عليهــا تنظيــم داعــش ال ســيما مناطــق ريــف 
حلــب الشــرقي، واســتطاعت قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة بدعــم مــن قــوات التَّحالــف الــدويل التَّمــدد جنــوابً 
بــدءاً مــن مدينــة عــني العــرب ابجتــاه مدينــة منبــج والقــرى التابعــة هلــا وشــرقاً ابجتــاه مناطــق ريــف الرقــة الشــمايل، وعلــى الرغــم مــن 
ــن تنظيــم داعــش يف بدايــة عــام 2016 مــن التَّمــدد يف بعــض مناطــق ريــف محــص ومحــاة وبلغــت نســبة املســاحة الــيت  ذلــك متكَّ
ُيســيطر عليهــا مــن األراضــي الســورية مــا يقــارب 58 % بعــد أن كان ُيســيطر علــى مــا يقــارب 38 % يف العــام األول لتدخــل 

قــوات التَّحالــف الــدويل.

يف العــام الثالــث )أيلــول/ 2016 حــى أيلــول/ 2017( تصاعــدت وتــرة اهلجمــات والغــارات اجلويــة بشــكل كبــر وبــدا واضحــاً 
اســتهتار قــوات التحالــف الــدويل مببــادئ القانــون اإلنســاين العــريف، وُيشــر إىل ذلــك حجــم اخلســائر البشــرية غــر املــربر الــذي 
وثَّقنــاه يف تلــك املــدة، حيــث ارتكبــت قــوات التحالــف الــدويل عشــرات اجملــازر ومل تتــوَخ الدقــة يف كثــر مــن هجماهتــا، وســاندت 
قــوات ســوراي الديقراطيــة يف معركتهــا للســيطرة علــى كامــل حمافظــة الرقــة، الــيت بــدأت بريــف الرقــة الشــمايل مث ريفيهــا الغــريب 
والشــرقي، وانتقلــت لُتســيطر علــى معظــم أحيــاء املدينــة، يف هــذه املــدة ســجَّلنا هجمــات اســتهدفت فيهــا قــوات التحالــف الــدويل 
ــد للجســور والعبــارات  مدنيــني انزحــني كمــا حصــل يف مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغــريب، إضافــة إىل اســتهدافها املتكــرر واملتعمَّ

ــت حيــاة الســكان. املائيــة، الــيت أدى تدمرهــا إىل تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة مسَّ

http://sn4hr.org/arabic/2018/11/30/10637/
http://sn4hr.org/arabic/2017/04/25/7946/
http://sn4hr.org/arabic/2018/11/30/10637/
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يف العــام الرابــع )أيلــول/ 2017 حــى أيلــول/ 2018( عقــَب انتهــاء معركــة الرقــة يف تشــرين األول/ 2017 اخنفضــت وتــرة 
اهلجمــات الــيت تشــنُّها قــوات التَّحالــف الــدويل وتراجــع معهــا ابلتــايل حجــم االنتهــاكات، وتركَّــزت عملياهتــا العســكرية بعــد ذلــك 
ابجتــاه حمافظــة ديــر الــزور وريــف احلســكة اجلنــويب، كمــا دعمــت قــوات ســوراي الديقراطيــة يف معركــة عاصفــة اجلزيــرة الــيت انطلقــت 
يف أيلــول/ 2017 وهدفــت إىل الســيطرة علــى مدينــة مركــدة بريــف احلســكة اجلنــويب وقــرى ريــف ديــر الــزور مشــال هنــر الفــرات 
)قــرى اجلزيــرة(، مث املعركــة الــيت أعلنــت عنهــا يف 10/ أيلــول/ 2018 للســيطرة علــى انحيــة هجــني بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 

الــيت كانــت ال تــزال ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش.

ومتيَّــزت هــذه املرحلــة ابلتوســع يف اســتخدام قــوات التحالــف الــدويل ابالشــراك مــع قــوات ســوراي الديقراطيــة ســالح املدفعيــة يف 
حمافظــة ديــر الــزور، حيــث رصــدان وجــود مدفعيــة يف حقــل العمــر النفطــي الواقــع يف ابديــة مدينــة ذيبــان بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

ــزت هجمــات التَّحالــف الــدويل بــني أيلــول/ 2018 و آذار/ 2019 علــى منطقــة هجــني واســتطاعت قــوات ســوراي  وقــد تركَّ
الديقراطيــة بســَط ســيطرهتا علــى معظــم انحيــة هجــني ومل يتبقــى لــدى تنظيــم داعــش ســوى بضعــة كيلومــرات يف بلــدة الباغــوز، 
وتســبَّبت الغــارات اجلويــة املكثَّفــة الــيت شــنَّتها قــوات التَّحالــف الــدويل يف إجبــار مئــات مــن عناصــر تنظيــم داعــش علــى االستســالم 

مــع عائالهتــم وتســليم أنفســهم إىل قــوات ســوراي الديقراطيــة.
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خرائط ُتظهر تداعيات هجمات قوات التَّحالف الدويل على سيطرة تنظيم داعش يف سوراي: 

https://drive.google.com/file/d/1yFt65SKjSlqBjb36oU5rj04VCGBmAPkn/view
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اثلثاً: احلصيلة املرتفعة للضحااي واستهداف املراكز احليوية املدنية ُتظهران منطاً متكرراً من الالمباالة:
ابالســتناد إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بقــوات التَّحالــف الــدويل نســتعرض عــدة إحصائيــات 

ألبــرز انتهــاكات قــوات التَّحالــف الــدويل منــذ 23/ أيلــول/ 2014 حــى آذار/ 2019: 

ألف: حصيلة الضحااي:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 3035 مدنيــاً بينهــم  924 طفــاًل، و656 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات 

التَّحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى آذار/ 2019. 

خمطــط بيــاين يُظهــر حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات التَّحالــف الــدويل منــذ 23/ أيلــول/ 2014 حــى 
 :2019 آذار/ 

توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني، على يد قوات التَّحالف
 الدويل حبسب احملافظات على النحو التايل:
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ابء: حصيلة اجملازر )مقتل مخسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة(:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب قــوات التَّحالــف الــدويل مــا ال يقــل عــن 172 جمــزرة منــذ تدخلهــا العســكري 

يف ســوراي حــى آذار/ 2019.

توزَّعت حصيلة اجملازر حبسب احملافظات 
السورية على النحو التايل:

اتء: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 181 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، بينهــا 16 علــى 
منشــآت طبيــة، و25 علــى مــدارس، و4 علــى أســواق؛ تســبَّبت هبــا هجمــات قــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري 

يف ســوراي حــى آذار/ 2019.

توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية
املدنيَّة حبسب احملافظات السورية على النَّحو التايل:

دال: التَّشريد القسري:
أجــربت الغــارات اجلويــة املتواصلــة الــيت شــنَّتها قــوات التَّحالــف الــدويل مئــات اآلالف مــن املدنيــني علــى النــزوح والفــرار، مل يتــم 
توفــر أيــة ممــرات آمنــة وال أماكــن إقامــة مناســبة قُبيــل العمليــات احلربيــة الــيت ســوف تتســبَّب حتمــاً يف تشــريد املدنيــني، بــل متَّ يف 

بعــض األحيــان شــنُّ هجمــات اســتهدفت مدنيــني فاريــن ال ســيما يف حمافظــيت الرقــة وديــر الــزور.
ُتشــر تقديراتنــا إىل أنَّ مــا ال يقــل عــن 560 ألــف نســمة تعرضــوا للتشــريد القســري، ومعظــم املشــردين اضطــروا لإلقامــة يف 
خميمــات أنشــأهتا قــوات ســوراي الديقراطيــة، حيــث يتــم احتجازهــم ومصــادرة أوراقهــم الثبوتيــة وينعــون مــن املغــادرة، ســجَّلنا مثــل 
هــذه املمارســات يف خميــم عــني عيســى مشــال الرقــة، وخميــم ابديــة هجــني يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي، ومل يتمكــن حــى اآلن وبعــد 
مــرور أكثــر مــن عــام يف بعــض املناطــق علــى هزيــة تنظيــم داعــش، مل يتمكــن قســم كبــر مــن األهــايل مــن العــودة اآلمنــة إىل منازهلــم. 
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انفوغراف يستعرض أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على يد قوات التحالف الدويل منذ تدخلها يف سوراي:

https://drive.google.com/file/d/1RFotIrkjXLpySPAsaI-Fsl7icq_aN91A/view
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رابعــاً: عقــد مقارنــة بــن حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا قــوات التَّحالــف الــدويل 
يف عهــدي الرئيَســن األمريكيَــن “ابراك أوابمــا” و”دوانلــد ترامــب”: 

مل تُثِمــر اهلجمــات الــيت نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل يف عهــد الرئيــس األمريكــي ابراك أوابمــا عــن تغيــر كبــر يف قــدرات تنظيــم 
داعــش وتقليــص املســاحات الــيت ُيســيطر عليهــا يف ســوراي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك شــهدت تلــك احلقبــة مقتــل مــا ال يقــل عــن 
976 مدنياً بينهم 194 طفاًل، و294 سيدة )أنثى ابلغة( أي ما يقارب 32 % من جممل حصيلة الضحااي، الذين قتلتهم 

قــوات التَّحالــف الــدويل، إضافــة إىل 32 جمــزرة و61 هجومــاً علــى األعيــان املدنيــة. 

أمــا يف عهــد الرئيــس األمريكــي “دوانلــد ترامــب” فقــد تصاعــدت عمليــات القتــل علــى حنــو خميــف وبلغــت حصيلــة الضحــااي 
الذيــن قتلــوا يف هــذه احلقبــة مــا ال يقــل عــن 2059 مدنيــاً، بينهــم 730 طفــاًل و362 ســيدة أي مــا يقــارب 68 % مــن 
جممــل حصيلــة الضحــااي، الذيــن قتلتهــم قــوات التَّحالــف الــدويل، وبــدأت هجمــات التَّحالــف حتمــل بشــكل أكثــر منهجيــة 
طابعــاً فوضــوايً وعشــوائياً، وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 140 جمــزرة، ومــا ال يقــل عــن 120 
هجومــاً علــى األعيــان املدنيــة، واســتخدمت ألول مــرة الذخائــر احلارقــة، حيــث ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 5 هجمــات شــنَّتها 
قــوات التحالــف الــدويل مســتخدمًة ذخائــر حارقــة، وعلــى الرغــم مــن اســتطاعة قــوات التَّحالــف الــدويل إجبــار تنظيــم داعــش علــى 

االنســحاب مــن مســاحات شاســعة إال أنَّ الثَّمــن، الــذي تكبَّــده املدنيــون كان ابهظــاً للغايــة. 

خمطط زمين يُقارن بني أبرز انتهاكات قوات التَّحالف الدويل يف عهدي الرئيسني األمريكَيني “ابراك أوابما” و “دوانلد ترامب”
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ــه قــوات التَّحالــف الــدويل ومــا هــو موثَّــق يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة  ــة بــن مــا أقــرَّت ب خامســاً: مقارن
الســورية حلقــوق اإلنســان:

عمــدت قــوات التَّحالــف الــدويل إىل نشــر تقاريــر شــهرية تســتعرض فيهــا اهلجمــات، الــيت تســبَّبت يف وقــوع ضحــااي مدنيــني 
ويف شــباط/ 2019 نشــرت تقريرهــا األخــر، الــذي أفــاد عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 1257 مدنيــاً يف هجمــات نفَّذهتــا قــوات 
التَّحالــف الــدويل يف كل مــن ســوراي والعــراق، وقــد اعتــاد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان القيــام مبراجعــة كافــة التقاريــر الــيت 
تصــدر عــن قــوات التحالــف الــدويل، والــيت بلــغ جمموعهــا 27 تقريــراً حــى اآلن، ُقمنــا مبقارنــة حــوادث االنتهــاكات الــيت وردت 
فيهــا ومقاطعتهــا مــع مــا ورَد يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وخُلصــت عمليــات املراجعــة إىل اعــراف قــوات 
التَّحالــف الــدويل بـــ 119 هجومــاً تســبَّبت يف وقــوع ضحــااي مدنيــني يف ســوراي لوحدهــا، منهــا 31 هجومــاً أدَّى إىل جمــزرة )5 
ضحــااي قضــوا يف مــكان واحــد ودفعــة واحــدة( يف حــني أنَّ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وثَّــق مــا ال يقــل عــن 172 

جمــزرة يف املــدة ذاهتــا، أي بفــارق 141 جمــزرة، وهــذا ليــس ابلفــارق البســيط.

وعلــى اعتبــار أنَّ الــوالايت املتحــدة األمريكيــة هــي قائــدة التحالــف الــدويل فقــد طالبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً 
وزارة الدفــاع األمريكيــة -كانــت زايرتنــا األخــرة يف شــهر آذار اجلــاري- بضــرورة وأمهيــة التنســيق والتعــاون يف جمــال التحقيقــات 

ومشــاركة البيــاانت، ومعرفــة مواطــن اخللــل بدقــة، مــن أجــل تــاليف وقــوع حــوادث انتهــاكات يف املــرات القادمــة.

سادساً: تفاصيل تستعرض بعض احلوادث املسجَّلة يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
يســتعرض هــذا التَّقريــر 10 هجمــات اســتهدفت هبــا قــوات التَّحالــف الــدويل مناطــق مدنيَّــة ومراكــز حيويــة مدنيَّــة، ومنهــا مــا 

تســبَّب يف ســقوط ضحــااي مدنيــني، ذلــك منــذ 23/ أيلــول/ 2018 حــى آذار/ 2019. 
وقــد صنَّفنــا هــذه اهلجمــات ضمــن قاعــدة البيــاانت إىل عــدة أمنــاط، علــى ســبيل املثــال: هنــاك حــوادث تســبَّبت يف وقــوع جمــازر 
وهجمات استهدفت مراكز حيوية مدنيَّة، إضافة إىل هجمات تسبَّبت يف وقوع ضحااي من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع املدين.

ألف: أبرز اهلجمات الي تسبَّبت يف جمازر:
الســبت 27/ تشــرين األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حــي البوبــدران يف 
بلــدة السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني بينهــم طفــالن اثنــان وســيدة. 

ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة .
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اخلميــس 15/ تشــرين الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 05:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل 
ابلصواريــخ حــي البوبــدران يف بلــدة السوســة التَّابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً مــن 
عائلــة واحــدة، بينهــم 14 طفــاًل وثــالث ســيدات انزحــون مــن قريــة الباغــوز، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

 
األربعــاء 5/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدينــة هجــني بريــف 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً بينهــم ســبعة أطفــال وثــالث ســيدات. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة. 

الثــالاثء 29/ كانــون الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل قريــة الباغــوز حتتــاين التابعــة 
ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً بينهــم أربعــة أطفــال وأربــع ســيدات، ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة .

ابء: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الــدويل  التحالــف  لقــوات  اجلنــاح اتبــع  الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت  قرابــة  19/ تشــرين األول/ 2018  اجلمعــة 
ابلصواريــخ مســجد عمــار بــن ايســر “مســجد املصطفــى ســابقًا” واملعــروف مبســجد علــي الداغــر يف حــي البوبــدران يف بلــدة 
السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل 

كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

 دمــار يف مســجد عمــار بــن ايســر -املعــروف مبســجد علــي الداغــر- إثــَر هجــوم جــوي لقــوات التحالــف الــدويل علــى بلــدة 
السوســة/ ديــر الــزور – 19/ تشــرين األول/ 2018 

https://www.google.de/maps/place/34%C2%B040'54.0%22N+40%C2%B050'15.6%22E/@34.6816674,40.8398487,615m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!2z2YfYrNmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.6816627!4d40.8376602
https://drive.google.com/file/d/1v4f1amkskTXdSxO1n5K8YKTJj5-vyYmf/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1790&token=jslywNWaFdIh71Ab9crmnPSxT5nztOrC&fbclid=IwAR2LJLuZKbKVepUlL5GI2thbTrUf0v305aus_PUCUoO2-Tty1kJTFt3AbXI
https://drive.google.com/file/d/1WO9butX1Hzw1kPc1hgd-v_FnpJpNktzL/view
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الســبت 1/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد اجلابــر يف حــي 
حوامــة مبدينــة هجــني بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. 

كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد البوخاطــر 
يف حــي البوخاطــر مبدينــة هجــني بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن 
اخلدمــة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات 

القيــادة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.
 

الثــالاثء 18/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قــرب مســجد الرمحــة 
يف حــي القلعــة مبدينــة هجــني بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 
كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 

حلظــة إعــداد التقريــر-.

املراكز احليوية الطبية:
اخلميــس 29/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى الرمــوك 
النســائي يف حــي “24” يف مدينــة الشــعفة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار بنــاء املشــفى 

بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

اتء: أبرز ضحااي الكوادر الطبية والدِّفاع املدين:
منــاف انيــف احلميــدي، ممــرض، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، حاصــل علــى إجــازة يف التمريــض، قضــى 
يــوم األحــد 27/ كانــون الثــاين/ 2019 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ تزامنــاً مــع 
قصــف مدفعيــة اتبعــة للقــوات ذاهتــا قذائــف عــدة علــى أطــرف منطقــة الباغــوز التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، بينمــا كان يعمــل علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق. 

https://drive.google.com/file/u/1/d/1RmS5oq3z4R7yEJEqEViqoyeKHFDJMgn_/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%20%E2%80%93%20%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2016%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&CID=befc8547-2662-4852-ac93-ed9b6a95079e
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%20%E2%80%93%20%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2018%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&CID=3694516c-d43a-4753-adb9-9ea18beda3ca
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1859&token=VDzFamselOBN4PUwVibd5CpUSelJdAnY&fbclid=IwAR2gUf7A1M0z0DnNDOilQMeoM7NvDdkdaKL4J5X_dx8AGUTq4tkHiiTup34
https://www.google.com/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5576131,40.9278169,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411
https://drive.google.com/file/d/1OUq4xY2-LMRQuTqEab5ywy-mlJNIFKok/view?fbclid=IwAR2v8p17meB8N8Am6YCTVDF3v-BMHleYvFdm6ZsO3Odf7AtrpXZhrd6qvW0
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سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
إنَّ عمليــات القصــف العشــوائي غــر املتناســب وغــر املميَّــز الــيت نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل تُعتــرب خرقــاً واضحــاً للقانــون 	 

الــدويل اإلنســاين، وإنَّ االنتهــاكات اخلطــرة لقواعــد القانــون العــريف اإلنســاين ترقــى إىل جرائــم حــرب، مبــا يشــمل اســتهداف 
املدنيــني أو األعيــان املدنيــة.

إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 	 
ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا  ــرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّ إحلــاق الضَّ

مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

   التوصيات:
     إىل القيادة املشرتكة لقوات التحالف الدويل:

زايدة الفريق العامل يف متابعة وحتقيق احلوادث، وبذل جهود وإمكاانت أكثر يف هذا اجملال.	 
إعداد خريطة بياانت ُتظهر املناطق األكثر تضرراً من اهلجمات اجلوية.	 
الدفع ابجتاه البدء يف معاجلة اآلاثر االقتصادية واملعنوية لتلك اهلجمات.	 
متابعــة االنتصــار العســكري علــى تنظيــم داعــش وختليــص بقيــة املناطــق مــن آاثره، والعمــل اجلــدي علــى أتســيس قيــادة جمتمعيــة 	 

ديقراطيــة ُيشــارك فيهــا بشــكل فاعــل أبنــاء تلــك املناطــق.
العمل بشكل جدي على توفر سبل حياة كرية للمشردين قسرايً يف خميمات النزوح.	 
حماسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه يف هجمات تسبَّبت يف وقوع جمازر حبق مدنيني.	 
جيــب علــى قــوات التحالــف الــدويل احــرام القانــون اإلنســاين الــدويل والقانــون الــدويل العــريف، وابلتــايل فــإنَّ دول التحالــف 	 

ــل مســؤولية االنتهــاكات الــيت تقــع منــذ بــدء اهلجمــات، والــيت مت رصــد بعضهــا عــرب هــذا التقريــر، وجيــب أن  الــدويل تتحمَّ
تتحمــل التبعــات املرتبــة عــن هــذه االنتهــاكات كافــة، وحتــاول أبقصــى مــا يكــن جتنــب تكرارهــا.

مســاعدة اجملتمــع الســوري يف التخلــص مــن تنظيمــات إرهابيــة علــى غــرار تنظيــم داعــش كالتنظيمــات اإلرهابيــة الــيت تدعمهــا 	 
الدولــة اإلســالمية اإليرانيــة، وتقــوم ببنــاء قواعــد هلــا يف حلــب وريــف دمشــق.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة    
املتابعــة والتَّحقيــق يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســوف تقــدم مــا لديهــا مــن بيــاانت 	 

يف هــذا اخلصــوص.
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    إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
متابعــة حالــة املشــردين قســرايً يف املناطــق الــيت ُتســيطر عليهــا قــوات ســوراي الديقراطيــة وإصــدار تقريــر عــن االنتهــاكات الــيت 	 

يتعرضــون إليهــا وتداعيــات قصــف قــوات التحالــف الــدويل علــى تلــك املناطــق.
ــح تداعيــات اهلجمــات غــر املشــروعة لقــوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي وتنــاول مناطــق وبلــدات عــدة 	  إصــدار تقريــر يوضِّ

ضمــن هــذا التقريــر.
 

شكر وعزاء
خالــص العــزاء جلميــع أســر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم، وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء 

احملليــني وذوي الضحــااي، الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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