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األحد 6 آب 2017

ما اليقل عن 28 مجزرة في تموز 2017

بينهم 14 جمزرة على يد قوات التحالف الدويل
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المحتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية
ثانياً: ملخص تنفيذي

ثالثاً: تفاصيل احلوادث يف متوز
رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: المقدمة والمنهجية:
شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أيــار/ 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/ أيــار/ 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 ســوريا، 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.

ــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  أســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
واألردن، عــن إعــان كل مــن الرئيَســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــرى يف هامبــورغ 
التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، يدخــل االتفــاق حيِّــز 
التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم األحد 9/ متوز/ 2017. نّص اتفاق اجلنوب السوري على السماح بدخول املساعدات 
اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة 

املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن.
ومنــذ دخــول هــذه االتفاقــات حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مع األشــهر الســابقة منذ آذار 2011 حىت اآلن.  

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.
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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 للجهــات الضامنــة لاتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 

للــم ُناحــظ اخنفاضــاً يُذكــر يف عــدد اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل النظــام الســوري وقــوات التحالــف الــدويل يف متــوز مقارنــة مــع مــا 
متَّ تســجيله يف حزيــران املنصــرم، ففــي حــن تصــدَّرت قــوات التحالــف الــدويل بقيــة األطــراف يف ارتــكاب اجملــازر للشــهر الثالــث 
علــى التــوايل بارتكاهبــا 14 جمــزرة يف متــوز، معظمهــا يف حمافظــة الرقــة، احتلَّــت قــوات النظــام الســوري املرتبــة الثانيــة بـــ 10 جمــازر، 

نصفهــا يف حمافظــة ديــر الــزور.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحايــا، ونشــطاء 
إعاميــن حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادة واحــدة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم 
علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معانــاة تذكــر االنتهــاك، ومّت منــح ضمــان عــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام 
اســم مســتعار. كمــا قمنــا بعمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيات الطبيــة الــي وردتنــا، وحنتفــظ بنســٍخ 
مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص 
صلبــة، وبالرغــم 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 ورَد ســابقاً مــن حتديــات، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم بإضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيانــات، ومــن ناحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد اليكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

كســجٍل وطــي، لكننــا النصُفهــا بأهنــا ترقــى إىل جرائــم.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

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 الضحايــا.

ثانياً: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة المجازر في عام 2017:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــىت آب مــن العــام ذاتــه ارتــكاب 216 جمــزرة علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

توزع حصيلة المجازر في سوريا شهرياً منذ بداية عام 2017
    

باء: حصيلة المجازر في تموز 2017:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 28 جمزرة يف متوز، توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 10

باء: القوات الروسية: 3
تاء: قوات التحالف الدويل: 14

ثاء: جهات أخرى: 1
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كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف متوز 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 2 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- 8 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
الرقة: 13، دير الزور: 7، احلسكة: 3، ريف دمشق: 2، إدلب: 1، محاة: 1، السويداء: 1

توزع المجازر في تموز 2017 حسب الجهة الفاعلة

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحايــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 264 شــخصاً، بينهــم 106 
طفًا، و55 ســيدة )أنثى بالغة(، أي أن 61 % من الضحايا هم نســاء وأطفال، وهي نســبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشــر على 

أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
توزعت حصيلة ضحايا اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:

قوات النظام السوري: 95 شخصاً، بينهم 43 طفًا، و19 سيدة.
القوات الروسية: 30 مدنياً، بينهم 6 طفًا، و8 سيدة.

قوات التحالف الدويل: 132 مدنياً، بينهم 57 طفًا، و28 سيدة.
جهات أخرى: 7 مدنين. 
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ثالثاً: تفاصيل الحوادث في تموز: 
ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

محافظة دير الزور:
الســبت 8/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 15/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 16/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة عيــاش بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 10 أطفــال، و3 ســيدات، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األربعــاء 26/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة الطيبــة التابعــة ملدينــة 
املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن -حــىت حلظــة إعــداد التقريــر- مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 

طفــان و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح، ختضــع قريــة الطيبــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1021&token=RXovrwIOPWpgWEeQiUoOlwqr63mo96QQ
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محافظة ريف دمشق:
ليــل اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( بالصواريــخ منطقــة العســقاين يف مدينــة عربــن مشــال شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 أشــخاص دفعــة 
واحــدة، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 50 آخريــن جبــراح، ختضــع مدينــة عربــن لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة. 

محافظة الرقة:
الثاثــاء 18/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة زور مشــر بريــف حمافظــة 
الرقة الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 9 مدنين من عائلة واحدة )7 أطفال وسيدتان(، وإصابة قرابة 5 آخرين جبراح، ننوِّه إىل أن 
الطــران ذاتــه ارتكــب جمــزرة أخــرى يف هــذا اليــوم جــراء قصفــه بالصواريــخ موقعــاً آخــر يف القريــة، راح ضحيتهــا 5 مدنيــن مــن عائلــة 
واحــدة )3 أطفــال وســيدتان(، كمــا ُأصيــب قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع قريــة زور مشــر لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

جثامن بعض ضحايا اجملزرة الي ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف مدينة عربن/ ريف دمشق يف 24/ 7/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1030&token=kvlZZDYK1vdCEQJNeHJ4tHKraVVd580f
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1026&token=QdPGsYEyxo1JBaVXjerffTbmKxTmh6VY
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQThyWVZmZ1pNemM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOWZLMzk3YmphTFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOWZLMzk3YmphTFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjl4Vk02TGtfTEk/view
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محافظة حماة:
األحــد 23/ متــوز/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( بالصواريــخ قريــة اخلضــرة التابعــة لناحيــة عقربــات بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن، بينهــم 3 

أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

محافظة السويداء:
األحــد 2/ متــوز/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
بالصواريــخ جتمُّعــاً للنازحــن يف منطقــة احلقــاف الواقعــة غــرب تــل األصفــر بريــف حمافظــة الســويداء الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 16 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال، و6 ســيدات، كانــت منطقــة احلقــاف ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت 

احلادثة-ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت إعــداد التقريــر-.

جثامن بعض ضحايا اجملزرة الي ارتكبتها قوات احللف السوري الروسي يف منطقة احلقاف/ السويداء يف 2/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzlvemRicV9oZUE/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

باء: القوات الروسية:
محافظة الرقة:

اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قريــة اجلابــر بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع قريــة اجلابــر لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قريــة الســبخة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

محافظة ريف دمشق:
اجلمعــة 14/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى بنــاء ســكي وســط بلــدة عــن ترمــا يف 
الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً، بينهم 3 أطفال و6 ســيدات، ختضع البلدة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 
بعــد ســاعات مــن اجملــزرة تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عدنــان الشــامي مديــر املكتــب اإلعامــي يف بلــدة عــن 

ترمــا –عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– وأفادنــا بروايتــه: 
“صبــاح يــوم اجلمعــة 14/ متــوز قرابــة الســاعة 09:30 قصــف الطــران احلــريب الروســي صاروخــاً علــى منطقــة 
البلــد الــي تقــع وســط البلــدة، ســقط الصــاروخ علــى بنــاء ســكي علــى بعــد بنــاء عــن منــزيل، ويســكنه مــا يقــارب 
12 عائلــة، أســفر القصــف عــن اهنيــار املبــى بشــكل كامــل فــوق قاطنيــه، ســارعت إىل املوقــع للمســامهة مــع فــرق 
الدفــاع املــدين واألهــايل بانتشــال النــاس، شــهدت انتشــال 9 أطفــال علــى قيــد احليــاة حبمــد اهلل –أعمارهــم دون 
السادســة واثنــان منهمــا كانــا رضيعــان- إضافــة إىل 5 نســاء ورجلــن، علمــت أن 12 شــخصاً استشــهدوا حتــت 
حجــارة منزهلــم، بينهــم 5 نســاء و3 أطفــال، أحدهــم رضيعــة- اســتمررت عمليــات اإلنقــاذ حــىت الســاعة الواحــدة 
بعــد منتصــف الليــل. إحــدى النســاء الــي قمنــا بانتشــاهلا مــن حتــت األنقــاض مل تــرَض أن نأخذهــا إىل اإلســعاف 
حــىت اســتخرجنا رضيعهــا الــذي كان علــى قيــد احليــاة، يف حــن عــادت إحــدى النســاء املســنات مــن املشــفى علــى 
عجــل وســامهت باحلفــر مــع الدفــاع املــدين لتطمئــنَّ علــى حفيدهــا املدفــون حتــت األنقــاض، لكــن لألســف اكتشــفنا 

أنــه مل تكتــب لــه احليــاة، كان املشــهد مؤملــاً ومهــواًل.
البنــاء مليــئ بالعائــات واملنطقــة الــي تعرَّضــت للقصــف مدنيــة وليــس فيهــا أيــة مظاهــر عســكرية وال مقــرات تابعــة 

للجيــش احلــر، حــىت إهنــم ال يتخــذون منهــا ســكناً هلــم”.

https://www.youtube.com/watch?v=A4seH9xxlxY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YvymxQ5_wg0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU2VST0N3RWNFQzg/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFVXBETFhabkJka1E/view
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تاء: قوات التحالف الدولي:
محافظة الرقة:

األحــد 2/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــي الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )3 أطفــال وســيدتان(، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 2/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منطقــة املســجد العتيــق شــرق 
مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن )4 أطفــال ووالدهــم(، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اخلميــس 13/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــي هشــام بــن عبــد امللــك 
جنــوب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدتان، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

انتشال جثمان أحد ضحايا اجملزرة الي ارتكبتها القوات الروسية يف بلدة عن ترما/ ريف دمشق يف 14/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeU5LTWtqc0NBSUk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

األحــد 16/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 7 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة -نازحــون مــن قريــة حميميــدة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب-، بينهــم ســيدتان، 

ختضــع املنطقــة وســط مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثاثــاء 18/ متــوز/ 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. 

الثاثــاء 18/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منطقــة نزلــة الشــحادة وســط 
مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 22/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــي الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدة، خيضــع حــي الدرعيــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

جثامن بعض ضحايا اجملزرة الي ارتكبتها قوات التحالف الدويل يف حي سيف الدولة/ الرقة يف 18/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaUs0YVlGaEVucnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRWJTcDBVZkw2S0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTBma1BaUks1b28/view
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الثاثــاء 25/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــي الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفلــة وســيدة، خيضــع حــي الدرعيــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 28/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً يف حــارة الشــماس 
وسط مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 18 مدنياً من عائلة واحدة –من أهايل مدينة تادف بريف حمافظة حلب الشرقي ويُقيمون 

يف مدينــة الرقــة-، بينهــم 10 أطفــال و4 ســيدات، ختضــع املنطقــة وســط مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

محافظة الحسكة:
اإلثنــن 3/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 01:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة 
الزيانــات التابعــة ملدينــة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال 

وســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثاثــاء 4/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة تــل اجلايــر التابعــة ملدينــة 
مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال و3 ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الثاثــاء 11/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة الزيانــات التابعــة ملدينــة 
مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفلتــان و3 ســيدات، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

محافظة دير الزور:
الثاثــاء 11/ متــوز/ 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.
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األربعــاء 26/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر 
الزور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 9 مدنين، بينهم 3 أطفال وسيدة، ختضع مدينة البوكمال لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة. 

ثاء: جهات أخرى:
محافظة إدلب:

الثاثــاء 4/ متــوز/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري أمــام معهــد القنيطــرة الشــرعي -مدرســة القنيطــرة للتعليــم 
األساســي ســابقًا- التابــع هليئــة حتريــر الشــام يف قريــة القنيطــرة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مــن الكــوادر 
التدريســية الشــرعين يف املعهــد، إضافــة إىل إصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر 
حــىت حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة. 

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، وبالتــايل 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 إصابــات هبــم أو إحلــاق الضــرر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الضــرر كان مفرطــاً جــداً 
إذا مــا قــورن بالفائــدة 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.
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القوات األخرى: 
ارتكبــت كل مــن قــوات 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:
إلى األمم المتحدة ومجلس األمن:

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

2. فرض عقوبات عاجلة على مجيع املتورطن يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان يف سوريا.
3. إلزام احلكومة السورية بإدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفين وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا ُتستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنين.
5. يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمُّــل 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 

اهلل 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 باجلانــب اإلغاثــي، 
والتوقــف عــن إمدادهــا بالقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية. 

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

يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحايــا وأصدقائهــم.
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