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الثالاثء 4 متوز 2017

ما اليقل عن 188 جمزرة يف النصف 
األول من عام 2017

بينهم 35 جمزرة يف حزيران
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية

اثنياً: امللخص التنفيذي
اثلثاً: تفاصيل احلوادث يف حزيران
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية
شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار، واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق، 
ومنــذ دخــول هــذا االتفــاق حيِّــَز التنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر 
األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت 
بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد بقــوَّة أنَّ هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي الُيكــن للمجتمــع 

الــدويل -حتديــداً للضامنــن الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 

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.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

مل ناحــظ اخنفاضــاً يُذكــر يف عــدد اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل النظــام الســوري يف حزيــران مقارنــة مــع مــا متَّ تســجيله منــذ شــباط 
الفائــت، وتركــزت هــذه اجملــازر يف حمافظــة ديــر الــزور، يف حــن اســتمرَّت قــوات التحالــف الــدويل حبملتهــا الشرســة يف ارتــكاب 
اجملــازر يف احملافظــات الشــرقية للشــهر الرابــع علــى التــوايل وبشــكل أعنــف مــن األشــهر الثاثــة الســابقة، نصــُف هــذه اجملــازر 

ارتكبــت يف مدينــة الرقــة الــي حتــاول قــوات ســوراي الديقراطيــة االســتياء عليهــا مــن تنظيــم داعــش.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي، إضافــة 
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيات الطبيــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق 

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــر توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف الــداات، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد اليكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين، 
لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا كســجٍل 

وطــي، لكننــا النصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توصيــف لفــظ جمــزرة علــى احلــدث الــذي يُقتــل فيــه مخســة أشــخاص مســاملن دفعــة 

واحــدة. نرجــو االطــاع علــى منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثنياً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة اجملازر يف النصف األول من عام 2017:

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 188 جمزرة يف النصف األول من عام 2017، توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 61

ابء: القوات الروسية: 31
اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة: 

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 15
اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الديقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 4

جيم: قوات التحالف الدويل: 58
خاء: جهات أخرى: 19

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMEF4dFlCcXVYaXM/view
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توزعــت اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف النصــف األول مــن عــام 2017، حســب مناطــق الســيطرة علــى 
النحــو التــايل: 

- 26 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
- 10 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة مشرتكة بن فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

- 1 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم جبهة فتح الشام.
- 24 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:  
الرقــة: 59، ديــر الــزور: 36، إدلــب: 34، حلــب: 20، ريــف دمشــق: 11، محــاة: 9، محــص: 5، درعــا: 8، دمشــق: 3، 

احلســكة: 2، الاذقيــة: 1.
كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
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تســببت تلك اجملازر حبســب فريق توثيق الضحااي يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف مقتل 2025 شــخصاً، بينهم 720 
طفــًا، و366 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أن 54 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر 

علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.

توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل: 
قوات النظام السوري: 602 شخصاً، بينهم 233 طفًا، و115 سيدة.

القوات الروسية: 305 شخصاً، بينهم 126 طفًا، و70 سيدة.
تنظيم داعش: 157 مدنياً، بينهم 52 طفًا، و22 سيدة.

قوات اإلدارة الذاتية: 33 مدنياً، بينهم 12 طفًا، و7 سيدات.
قوات التحالف الدويل: 600 مدنياً، بينهم 214 طفًا، و111 سيدة.

جهات أخرى: 328 شخصاً، بينهم 83 طفًا، و41 سيدة.

ابء: حصيلة اجملازر يف حزيران 2017:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 35 جمزرة يف حزيران، توزعت على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 11
ابء: القوات الروسية: 1

اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه الدولة اإلسامية(: 4 

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الديقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1 
جيم: قوات التحالف الدويل: 17

حاء: جهات أخرى: 1

توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف حزيران 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 3 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- 8 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.
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توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
إدلب: 1، الرقة: 14، احلسكة: 2، درعا: 3، دير الزور: 14، محاة: 1

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 274 شــخصاً، بينهــم 106 
أطفــال، و47 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أن 56 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر 

علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.

توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 88 شخصاً، بينهم 41 طفًا، و12 سيدة.

القوات الروسية: 22 شخصاً، بينهم 7 أطفال، 5 سيدات.
تنظيم داعش: 20 مدنياً، بينهم 6 طفًا، و2 سيدة.

قوات اإلدارة الذاتية: 6 مدنياً، بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.
قوات التحالف الدويل: 131 مدنياً، بينهم 49 طفًا، و26 سيدة.

جهات أخرى: 7 أشخاص، بينهم طفلة. 
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إدلب الرقة  الحسكة درعا دير الزور حماة

قوات النظام السوري القوات الروسية تنظيم داعش قوات اإلدارة الذاتية قوات التحالف الدولي جهات أخرى



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

اثلثاً: تفاصيل احلوادث يف حزيران: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة درعا:
اإلثنــن 5/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ مدينــة طفــس بريــف حمافظــة درعــا الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال، ختضــع مدينــة 

طفــس لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 14/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
مــأوى لنازحــن –مدرســة الشــهيد كيــوان ســابقًا- يف مدينــة طفــس بريــف حمافظــة درعــا الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص 
دفعــة واحــدة -انزحــن مــن بلــدة عتمــان- بينهــم طفلــة وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 
يف اليــوم التــايل للمجــزرة تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أبــو رعــد اجلبــايب – إعامــي يف الدفــاع املــدين مبحافظــة 

درعــا وموجــود يف مدينــة طفــس –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك-، وأفــادان بروايتــه: 

جثمان أحد ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف مدينة طفس/ درعا يف 5/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjRabGR1VVhXckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHdTa29YcUZ0ODg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1006&token=yBhsuIn2WTZN8wZ2XZCyPuOGmWu4HpF5
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdjBjVjNSVHdyLU0/view
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“ظهــر األربعــاء 14/ حزيــران قرابــة الســاعة الواحــدة شــنَّ الطــران احلــريب الســوري غــارة أوىل ابلصواريــخ علــى حميــط 
مدرســة الشــهيد كيــوان الــي حتوَّلــت منــذ مــدة إىل مــأوى لنازحــن مــن بلــدة عتمــان، وبعــد دقائــق قليلــة أغــار مــرة 
اثنيــة علــى املنطقــة واســتهدف املدرســة بشــكل مباشــر يف هــذه املــرة، تــويف علــى الفــور 8 أشــخاص  وُجــرح آخــرون 
معظمهــم مــن األطفــال والنســاء النازحــن، مل يتوقــف قصــف الطــران بعــد هــذه الضربــة لكــن يف الغارتــن التاليتــن 
ســقطت الصواريــخ بعيــداً عــن املدرســة، توجهــت إىل مــكان القصــف مــع فــرق الدفــاع املــدين، كان املشــهد مروعــاً، 
لــن أنســى تلــك الطفلــة الصغــرة امللطخــة ابلدمــاء الــي كانــت تُنــادي بينمــا كان زميلــي ُيســعفها “ويــن مامــا، الطيــارة 

ضربــت علينــا ومــا بعــرف ويــن راحــت أمــي”، مل تكــن تعلــم أن معظــم أفــراد عائلتهــا قــد استشــهد.
املنطقــة املســتهدفة خاليــة متامــاً مــن مقــرات أو عناصــر للجيــش احلــر، وال يوجــد مــا يُــرر قصفهــا إال قتــل املدنيــن 

النازحــن.”

مســاء الثــااثء 27/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى منــزل مشــال مدينــة احلــارّة بريــف 
حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، ختضــع مدينــة احلــارّة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

حمافظة محاة:
اإلثنــن 5/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ قريــة أبــو حواديــد التابعــة لناحيــة عقــرابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن مــن 
عائلــة واحــدة -انزحــن مــن مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل-، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، ختضــع قريــة أبــو حواديــد 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

حمافظة دير الزور:
اخلميــس 15/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة مــراط بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، ختضــع قريــة مــراط 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 
اخلميــس 15/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة حطلــة بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدة، ختضــع قريــة حطلــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1007&token=rlazvQcHyNjY04ZMwZ72Xlw1VRNJKCp2
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اخلميــس 15/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حــي الكنامــات شــرق 
مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن )4 أطفــال ووالدهتــم(، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثــااثء 20/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة خشــام بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال و3 ســيدات، ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األربعــاء 21/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حــي الشــيخ ايســن وســط 
مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان، خيضــع حــي الشــيخ ايســن لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة حميميــدة بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال وســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 25/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حــي 
البــو درابس يف مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن )4 أطفــال ووالدهتــم(، وإصابــة 

قرابــة 4 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

ابء: القوات الروسية:
حمافظة دير الزور:

األربعــاء 28/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بصواريــخ حمملــة بذخائــر عنقوديــة قريــة دبــان 
بريف حمافظة دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 22 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و5 سيدات، وإصابة حنو 50 آخرين جبراح، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

حمافظة الرقة:
الثــااثء 23/ أاير/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف قريــة مزرعــة حطــن بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 6 مدنيــن )4 أطفــال ووالداهــم(، األربعــاء 7/ حزيــران/ 2017 متكنَّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا 

لنــا احلادثــة، ختضــع قريــة حطــن لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 18/ حزيــران/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف قريــة هنيــدة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، قبــل انســحابه 
منهــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة -انزحــن مــن انحيــة عقــرابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي-، 

بينهــم 6 أطفــال وســيدة، ختضــع قريــة هنيــدة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة. 

حمافظة دير الزور:
اخلميــس 8/ حزيــران/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف قريــة البوغــة التابعــة ملدينــة عــن عيســى بريــف حمافظــة 
الرقة الشــمايل، قبل انســحابه منها، ما أدى إىل مقتل 5 أطفال معظمهم من عائلة واحدة، ختضع القرية لســيطرة قوات ســوراي 

الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة. 

األحــد 18/ حزيــران/ 2017 بــثَّ املكتــب اإلعامــي التابــع لتنظيــم داعــش إصــداراً مرئيــاً بعنــوان “فســيكفيكهم هللا 3” يُظهــر 
قتــل 7 مدنيــن )6 متَّ قتلهــم رميــاً ابلرصــاص دفعــة واحــدة، وشــخص مت قتلــه ذحبــاً بواســطة أداة حــادة( يف مدينــة البوكمــال بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بتهمــة التعامــل مــع أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ومــع قــوات التحالــف الــدويل، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
حمافظة الرقة:

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى حــي 
الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفلتــان تــوأم وســيداتن، خيضــع حــي الدرعيــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1008&token=Uy0W9Af8zk0iPmMHCwRtifHJaF8AJ7Ku
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جيم: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

األحــد 4/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة يســتقلها مدنيــون علــى 
الطريــق الواصــل بــن مدينــة الرقــة وقريــة مزرعــة حطــن بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، أثنــاء نزوحهــم مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 

6 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيداتن، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اإلثنــن 5/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جتمعــاً للمدنيــن قــرب اجلســر 
اجلديــد جنــوب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن، بينهــم طفــل، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثــااثء 6/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 5 مدنيــن )3 أطفــال ووالدامهــا(، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منطقــة املختلطــة يف حــي 
الصناعــة شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيداتن. ختضــع املنطقــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــى ســكنياً يف شــارع 
النــور حبــي الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و4 ســيدات، وإصابــة حنــو 10 آخريــن 

جبــراح، خيضــع حــي الدرعيــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء 13/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة كســرة الشــيخ مجعــة 
بريــف حمافظــة الرقــة اجلنــويب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن، هــم 3 أطفــال ووالداهــم، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة. 
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اخلميــس 15/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة كســرة الشــيخ مجعــة 
بريــف حمافظــة الرقــة اجلنــويب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن، هــم 4 أطفــال ووالدهتــم، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة. 

اإلثنن 19/ حزيران/ 2017 شــنَّ طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل غارة ابلرشاشــات على منزل قرب اجلســر 
اجلديــد مشــال مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثة. 

األربعــاء 21/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة قــرب فــرن الــراين للخبــز 
يف حــي أمــن الدولــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل وســيدة، خيضــع 

حــي أمــن الدولــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اخلميــس 22/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ شــارع الســادس عشــر يف 
حــي الرميلــة مشــال شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، خيضــع 

احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 24/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل و3 ســيدات، حدثــت اجملــزرة ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش مــن مدينــة الرقــة وقــت احلادثــة. 

حمافظة دير الزور:
األربعــاء 7/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حافلــة تقــل مدنيــن يف 
منطقــة الســدة يف مدينــة القوريــة بريــف 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.
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الســبت 17/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة عبــد اجلبــار العبيــد 
يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان 

وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 25/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منــزاًل يف حــي البــازول يف 
مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال و3 

ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 30/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة احلصــن بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -انزحــن مــن مدينــة ديــر الــزور-، بينهــم 4 أطفــال ووالدهتــم، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة احلسكة:
األحــد 18/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة العلــوة املعروفــة ابســم 
قريــة اجلــال بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســيداتن، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 18/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة تــل اجلايــر -الــي أمساهــا 
تنظيــم داعــش قريــة تــل البشــائر- بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال وســيداتن، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 
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حاء: جهات أخرى:
حمافظة إدلب:

الســبت 24/ حزيــران/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مطعــم بيــت الكــرم يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة الــداان بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم طفلــة، وإصابــة قرابــة 50 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن 
مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة الــداان لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة. 

جثمان أحد ضحااي اجملزرة النامجة عن انفجار سيارة مفخخة جمهولة املصدر يف مدينة الداان/ إدلب 24/ 6/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1009&token=gke62W7H1m8R1gsKK4PEcx7WESXOkw8q
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcy1lYm9NeTZORWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlFnakJkUEEwUDA/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

قوات النظام السوري والقوات الروسية:
1. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن حــاالت القصــف كانــت ُمتعمــدة أو عشــوائية، وموجهــة ضــد أفــراد مدنيــن 
ُعــزل، وابلتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف 
احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل، فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

2. تــرى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيضــاً أنَّ مــا حــدث يف تلــك اجملــازر، واملتمثــل يف جريــة القتــل واســع النطــاق يــؤدي 
إىل جريــة ضــد اإلنســانية.

3. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو إحلــاق الضــرر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً 
إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة، ويف مجيــع احلــاالت املذكــورة مل نتأكــد مــن وجــود هــدف عســكري قبــل أو أثنــاء اهلجــوم.

4. إن حجــم اجملــازر، وطبيعــة اجملــازر املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 
املنســقة للهجمــات، ال يكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن تنظيــم داعــش وقــوات اإلدارة الذاتيــة وقــوات التحالــف الــدويل وجهــات أخــرى )تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن 
حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( جمــازر وفقــاً ملــا ورد يف التقريــر وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، ونــرى أهنــا 
مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــد اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي 

وواســع النطــاق.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

1. إحالــة الوضــع يف ســورية إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، والتوقــف عــن تعطيــل القــرارات الــي يُفــرتض ابجمللــس اختاذهــا بشــأن 
احلكومــة الســورية؛ ألن ذلــك يرســل رســالة خاطئــة إىل مجيــع الدكتاتــورايت حــول العــامل ويُعــزز مــن ثقافــة اجلريــة.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطن يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان يف سوراي.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفين وعدم التضييق عليهم.
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4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا ُتستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنين.
5. يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف حفــظ األمــن والســلم األهليــن يف ســورية؛ ألن االنتهــاكات الــي قامــت هبــا 

احلكومــة الســورية ُتشــكل هتديــداً صارخــاً لألمــن والســلم الدوليــن.
6. إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب 

هللا اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
7. تطبيــق مبــدأ “محايــة املدنيــن” الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى احلالــة الســورية عــام 2005، ونؤكــد علــى 

أن هــذا املبــدأ إن مل يُطبــق يف ســورية فأيــن ســُيطبق؟...
8. التوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية. 

شكر وعزاء
كل الشــكر والتقديــر لألهــايل وذوي الضحــااي وشــهود العيــان ونشــطاء اجملتمــع احمللــي، الذيــن ســامهت شــهاداهتم بشــكل فعــال 

يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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