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أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة فــي الســاعات األولــى مــن صبــاح يــوم  23أيلــول  2014أن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة وحلفاؤهــا بــدأوا بالقيــام بعمليــات عســكرية ضــد أهــداف ومقــرات تابعــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي
العــراق والشــام «داعــش» ،وذلــك فــي العديــد مــن البلــدات الســورية ،وأك ـدّت ّ
أن هــذه الضربــات يجــري تنفيذهــا
بواســطة الغــارات الجويــة واســتخدام صواريــخ «توماهــوك» بعيــدة المــدى ،وبحســب الــوزارة نفســها تأتــي هــذه
الضربــات كجــزء مــن اســتراتيجية لتفكيــك وتدميــر هــذا التنظيــم بشــكل كامــل.
وقــد اســتهدفت هــذه الضربــات حتــى اآلن عشــرات مــن مواقــع هــذا التنظيــم فــي محافظــات الرقــة وريــف حلــب
وديــر الــزور والحســكة إضافــة إلــى اســتهداف مقــرات لتنظيمــات أخــرى مثــل تنظيــم جبهــة النصــرة فــي محافظــة
ادلــب كمــا وردت أخبــار غيــر مؤكــدة عــن اســتهداف مقــرات لكتائــب حركــة أحــرار الشــام اإلســامية فــي إدلــب
أيض ـاً ،وقــد اســتهدفت عــدة صواريــخ تحمــل أرقــام متسلســلة ( )0004 ,0003 ,0002 ,0001إحــدى مقــرات جبهــة
النصــرة فــي قريــة كفردريــان فــي محافظــة ادلــب وأدى ذلــك الهجــوم إلــى مقتــل أكثــر مــن  15شــخصا ً معظمهــم
عــرف منهــم الطفلــة زينــب مهنــا بــركات و الطفلــة صفــاء مهنــا بــركات
مــن المدنييــن بينهــم العديــد مــن األطفــالُ ،
والطفــل محمــود جمعــة معــاذ باإلضافــة إلــى ســقوط جرحــى مدنييــن ،والســيما مــن عائــات نازحــة إلــى القريــة مــن
بلــدة معــرة النعمــان ،بعــد تعرضهــم لهجمــات مــن النظــام الســوري.
يؤكــد مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا ّ
أن العمليــات العســكرية التــي تقــوم بهــا الــدول المشــتركة فيمــا يسـ ّمى
بـــ «التحالــف الدولــي ضــد داعــش» تخضــع لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي يحكــم النزاعــات المســلحة
الدوليــة بمــا فيهــا اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949و قواعــد البرتوكــول األول و الثانــي اإلضافييــن لعــام  1977التــي
تجســد قواعــد القانــون الدولــي العرفــي ،وعلــى األخــص يؤكــد مركزنــا علــى ضــرورة التــزام قــوات مــا يســمى بـــ
«التحالــف الدولــي ضــد داعــش» بواجباتهــا القانونيــة باالمتنــاع عــن اســتهداف المدنييــن و االمتنــاع عــن الضربــات
العشــوائية واســتخدام أســلحة تســبب إصابــات مفرطــة وآالم ال ضــرورة لهــا ،كمــا يؤكــد مركــز توثيــق االنتهــاكات
علــى ضــرورة التــزام قــوات التحالــف بواجبهــا فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة لتجنــب اســتهداف المدنييــن ،و الضربــات
العشــوائية والتســبب بإصابــات مفرطــة وآالم ال ضــرورة لهــا.
لقــد شـ ّكل الســكان المدنيــون ومنــذ بدايــة الثــورة الســورية النســبة الســاحقة مــن الضحايــا فــي ســوريا ،والذيــن
كان يتــم اســتهدافهم بشــكل منهجــي علــى يــد قــوات النظــام فقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا
توثيــق أســماء أكثــر مــن ( )75.000مدني ـا ً استشــهدوا علــى يــد قــوات النظــام ،وتأتــي هــذا الضربــات الجويــة ضــد
هــذه التنظيمــات لترفــع احتماليــة ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن فــي ظــل اتخــاذ مقــرات عســكرية ضمــن األحيــاء
والقــرى المدنيــة ،ناهيــك عــن تحويــل هــذه التنظيمــات العديــد مــن مقراتهــم العســكرية إلــى مراكــز احتجــاز ســرية
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والتــي تحــوي علــى آالف المعتقليــن والمخطوفيــن بينهــم عشــرات النشــطاء واإلعالمييــن ،عــاوة علــى ســيطرتهم
علــى أماكــن حساســة جــدا ً مثــل سـدّ الفــرات فــي مدينــة الطبقــة فــي محافظــة الرقــة و»معمــل غــاز كونوكــو» فــي
قريــة خشــام فــي محافظــة ديــر الــزور والــذي يحتــوي علــى واحــدة مــن أكبــر مقــرات تنظيــم داعــش باإلضافــة
إلــى مخــزون كبيــر مــن الغــاز يكفــي لتدميــر مســاحات شاســعة ،وخطــر بيئــي غيــر قابــل لتقديــر أبعــاده فــي حــال
تعرضــه ألي هجــوم محتمــل.
وعليــه ّ
إن مركــز توثيــق االنتهــاكات يحــذر جميــع أطــراف النــزاع ومــا اصطلــح علــى تســميته «بالتحالــف
الدولــي ضــد داعــش» عــدم اســتهداف الســكان المدنييــن واألعيــان المدنيــة ،ويدعــو إلــى تحييــد المدنييــن تحيــدا ً تامـا ً
وفــق مــا توجبــه اتفاقيــات جنيــف لعــام  ،1949وبروتوكــوال جنيــف األول والثانــي ،لعــام  ،1977والقواعــد العرفيــة
للقانــون الدولــي االنســاني ،ويطالــب مجلــس األمــن بالتدخــل الفــوري والعاجــل مــن أجــل إيجــاد حــل مســتدام يوقــف
االســتهدافات العشــوائية للمدنييــن وإحالــة الملــف الســوري إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة.
بعض آثار الصاروخ الذي استهدف قرية كفردريان في ادلب
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صورة للطفل محمود جمعة معاذ ،والدته رمزية،
حيث استشهد نتيجة الغارات التي قامت بها قوات التحالف في سوريا:

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

أيلول /سبتمبر 2014

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
editor@vdc-sy.org
لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports
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