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األحد 6 تشرين الثاين 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 34 جمزرة يف تشرين األول 2016
بينهم 26 جمزرة على يد النظام السوري والروسي

أواًل: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 34 جمزرة يف تشرين األول، 

توزعت على النحو التايل:
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: 13
ابء: القوات الروسية: 13

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
جيم: قوات التحالف الدويل: 2

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 3

الذي  احلدث  على  لفظ جمزرة  توصيف  اإلنسان يف  السورية حلقوق  الشبكة  تعتمد 
يُقتل فيه مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة. من أجل االطالع على املزيد حول 

منهجيتنا يف توثيق الضحااي، نرجو زايرة الرابط.

توزعت اجملازر املرتكبة من قبل القوات احلكومية يف تشرين األول 2016، حسب 
مناطق السيطرة على النحو التايل: 

- 9 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
- 3 جمازر يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام.
- جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل:  
حلب: 13 جمزرة، إدلب: 7 جمازر، ريف دمشق: 6 جمازر، درعا: جمزراتن، الرقة: 
جمزراتن، دير الزور: جمزرة واحدة، محاة: جمزرة واحدة، محص: جمزرة واحدة، احلسكة: 

جمزرة واحدة.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 381 شخصاً، بينهم 123 طفاًل، 
و59 سيدة، أي أن %48 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبها على النحو التايل:

القوات احلكومية: 106 أشخاص، بينهم 44 طفاًل، و19 سيدة.
القوات الروسية: 179 شخصاً، بينهم 48 طفاًل، و29 سيدة.

تنظيم داعش: 35 شخصاً، بينهم 10 أطفال.
فصائل املعارضة املسلحة: 17 مدنياً، بينهم 7 أطفال، وسيدة.

قوات التحالف الدويل: 22 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و8 سيدات.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 22 شخصاً، بينهم 5 أطفال، وسيداتن.

تفاصيل التقرير:
ألف: القوات احلكومية:

حمافظة ريف دمشق:
األحد 2/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب  مبقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيداتن، وإصابة حنو 

10 آخرين جبراح.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب  مبقتل 5 

أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفل وسيدة، وإصابة حنو 20 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=523&token=RXJEZqYtBXtDDZcbjChAoevHgSNNLYMs


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 3

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصفت مدفعية القوات احلكومية ابلقذائف تزامناً مع إطالقها الرصاص من رشاشاهتا 
على حافلة تُِقلُّ مدنيني على الطريق الواصل بني بلديت خان الشيح وزاكية يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفلتان ووالدهتما.

اإلثنني 24/ تشرين األول/ 2016 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية عدة صواريخ حُممَّلة بذخائر عنقودية على مدينة 
دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص دفعة 

واحدة، بينهم طفالن، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

مدينة دوما  احلكومية صواريخ أرض - أرض عدة على  الصواريخ  2016 قصفت رامجات  األول/  تشرين   /27 اخلميس 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص دفعة واحدة، وإصابة حنو 

20 آخرين جبراح.

اخلميس 27/ تشرين األول/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ أرض - أرض على أحد الشوارع الرئيسة يف 
مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، سقط الصاروخ على بعد قرابة 

10 أمتار من سيارة تُِقلُّ 6 مزارعني؛ ما أدى إىل مقتلهم دفعة واحدة.

حمافظة إدلب:
السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخني على بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، تسبب الصاروخ الثاين الذي سقط قرب مدرسة عمر 

املختار يف األجزاء الغربية من البلدة مبقتل 5 أشخاص، وإصابة حنو 12 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=530&token=XpXZiU1XzLdUtlgm24EejWbFRCOMpprc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLUVMTTYzUDVGMnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2F4aEh5X01vUnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGFaWU93UXdHdzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFODBUWVc3STd4ZUE/view
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اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ بناًء سكنياً يف األطراف الغربية من بلدة 
معرمشارين بريف حمافظة إدلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب  

مبقتل 7 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وسيدة، إضافة إىل دمار كبري يف البناء.

األربعاء 26/ تشرين األول/ 2016 قرابة 10:52 صباحاً قصفت 
طائراتن اثبتتا اجلناح حكوميتان )سيخوي 22( ما اليقل عن 9 
الشهيد كمال  مدارس  جتمع  منطقة  على  مبظالت  حمملة  صواريخ 
قلعجي يف احلي اجلنويب من بلدة حاس بريف حمافظة إدلب اجلنويب، 
اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام؛ ما تسبب  مبقتل 39 مدنياً، بينهم 18 طفاًل، و7 سيدات.

حمافظة محص:
اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /12 األربعاء 
حكومي ابلصواريخ بلدة كفرالها التابعة ملنطقة احلولة بريف حمافظة 
ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  محص 

تسبب  مبقتل 5 مدنيني، وهم طفالن و3 سيدات.

حمافظة محاة:
السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ املركز الصحي يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما 

تسبب  مبقتل 5 مدنيني دفعة واحدة، بينهم رضيعان وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=525&token=DrPtvqUwd0MmQcTnRqvkM1qW48V3qhEU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=531&token=yZyDYpUA91JdA0XmCJRj846c3RblrNgP
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNXh4eWJ6LXR4djg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2FIZnJsTk1MaHc/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=531&token=yZyDYpUA91JdA0XmCJRj846c3RblrNgP
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeE00Rm1zSFBYdVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeE00Rm1zSFBYdVU
https://www.youtube.com/watch?v=2XWIsdclrGg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWxrU0xhOUE2Nzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY1dIMktSam93ems/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYjF3WGFkTHJuSVU/view
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حمافظة درعا:
األربعاء 12/ تشرين األول/ 2016 انفجرت ذخرية عنقودية من خملفات قصف سابق لطريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي 
)مازال قيد التحقق حتديد اجلهة الفاعلة بدقة( على بلدة إبطع بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 

ما تسبب مبقتل سيدة وأطفاهلا اخلمسة.

حمافظة دير الزور:
الزور  دير  بريف حمافظة  إبريهة  قرية  اجلناح حكومي ابلصواريخ  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /27 اخلميس 

الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال أخوة.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب:

فجر اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية الواقعة على 
الطريق املؤدي إىل حمطة الواحة من حي اهللك مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب  مبقتل 9 

مدنيني، بينهم طفالن وسيداتن.

عصر الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ معمل موصللي لصناعة بودرة 
األطفال يف ضاحية ريف املهندسني بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 

8 أشخاص دفعة واحدة.

ظهر الثالاثء 11/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط 
سوق اخلضار يف حي بستان القصر مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 40 شخصاً، 

بينهم 10 أطفال، و5 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdlZ5X2w0SGlqR3c/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=511&token=ZCfAyYssCFk9DBdHmirKbVKaLD2EJDBz
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMk5tZFhGdy05X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMk5tZFhGdy05X28/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=512&token=aAO9W52dnrtTyfNeOcWuf02Q13574OL4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY05fdFBqZnNhV1k/view
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ظهر الثالاثء 11/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط 
مسجد خياطة يف حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 13 مدنياً، بينهم 

طفالن وسيداتن.

صباح األربعاء 12/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ سوق حي الفردوس مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 15 مدنياً، بينهم طفالن.

عصر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف منطقة 
الشيخ فارس يف حي اهللك مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب  مبقتل 7 أشخاص معظمهم 

من عائلة واحدة، بينهم طفالن وسيدة.

عصر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً يف حميط مسجد القاطرجي يف حي القاطرجي 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 24 

مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات.

فجر اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
أنه روسي ابلصواريخ األجزاء اجلنوبية من حي املرجة مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً معظمهم من 

عائلة واحدة، بينهم 8 أطفال وسيداتن.

صباح اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية وسط قرية عوجيل 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 25 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaTdJMWdpRzBnWVU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=513&token=2ceLtg9rswfDJF7pcYOfKo5bXknX1hYU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=532&token=cn7PWOC5nWskU2bpIrdYkamfE870N3RQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=518&token=bjr8Gp7bpRRov7zlh3azTfnxBKgEwPAx
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=519&token=oo4Qgsln1Me49SsnVMyhHSOIFfTDt11I
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=520&token=re3bAy6xqa3pExc5lJwvxqGPDeXNjvXB
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=533&token=tSA00plorjttlfbfhmFmBll6t39xBf5U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGdzZEJ5ZVpCWFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGdzZEJ5ZVpCWFk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=534&token=xVsW13MF47pgurxCoC5uTshTbRpgWYOk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZnJ1TG9TeHFhM1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTItVGxsbEZLMU0/view
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حمافظة إدلب:
السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح )سيخوي( نعتقد أنه روسي ابلصواريخ خميم الفرجة الواقع قرب 
تل الشيح شرقي مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب  مبقتل 6 مدنيني انزحني دفعة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيداتن، وإصابة حنو 25 آخرين جبراح.

اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /21 اجلمعة 
من  الشمايل  احلي  يف  السكنية  املباين  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة  إدلب  الشغور بريف حمافظة  مدينة جسر 
الشام؛ ما أدى  فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  مشرتكة بني فصائل 
إىل مقتل 6 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، وهم 3 أطفال، و3 

سيدات، إضافة إىل دمار جزئي يف بناءين.

األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قرابة 11:30 لياًل شنَّ طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني ابلصواريخ على املباين 
السكنية يف احلي الشمايل الغريب من مدينة كفر ختارمي بريف حمافظة إدلب الشمايل الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني، بينهم طفالن و4 سيدات.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أمحد جبس -أحد عناصر الدفاع املدين يف مركز كفر ختارمي– عرب حسابه على 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- وأفادان بروايته:
“قرابة الساعة احلادية عشر والنصف لياًل، استهدف الطريان احلريب الروسي مدينة كفر ختارمي بغارتني متتاليتني، توجهُت مع 
فرق الدفاع املدين إىل املوقع اجملاور ملبىن اجمللس احمللي، وقمنا ابنتشال الضحااي من حتت األنقاض، وقد بلغ عددهم 7، كان 

هناك العديد من اجلرحى، والدمار الذي حلق ابألبنية كان كبريًا”.

الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 شّن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارات عدة على مدينة جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، استهدفت إحداها ساحة 

الصومعة؛ ما تسبب مبقتل 5 أشخاص، وإصابة حنو 16 آخرين جبراح.

اتء: اجلماعات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:
حمافظة احلسكة:

2016 قام أحد عناصر تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة سرتة انسفة كان يرتديها داخل  3/ تشرين األول/  اإلثنني 
صالة السنابل لألفراح يف بلدة صفيا بريف حمافظة احلسكة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس 
قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(؛ ما تسبب  مبقتل 35 مدنياً، بينهم 10 أطفال، وإصابة 

حنو 60 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOEw0WVZSbklFRjQ/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 8

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

حملية  صاروخية  قذائف  عدة  سقطت   2016 األول/  تشرين   /6 اخلميس  عصر 
الصنع على شارع اسكندرون يف حي اجلميلية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات 
احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة؛ ما تسبب  مبقتل 11 مدنياً، بينهم طفل وسيدة.

حملية  قذائف صاروخية  عدة  2016 سقطت  األول/  تشرين   /27 اخلميس  ظهر 
الصنع قرب مدرسة الوطنية يف حي الشهباء مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات 
احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 6 أطفال دفعة واحدة.

جيم: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ قرية الغزايل التابعة لناحية مدينة عني 
عيسى بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما تسبب مبقتل 11 مدنياً، بينهم طفالن و5 سيدات، 

وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قرابة 8:00 مساًء قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ منزاًل سكنياً 
قرب قرية السقيف الواقعة غريب انحية بلدة اجلرنية بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما تسبب مبقتل 

11 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
حمافظة حلب:

عصر الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ 
ساحة قرية التلتانة التابعة لناحية أخرتين بريف حمافظة حلب الشمايل الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل 

مقتل 7 مدنيني دفعة واحدة.

فجر الثالاثء 11/ تشرين األول/ 2016 قام انتحاري بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه يف قرية املاشي التابعة 
لناحية مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد 
الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(؛ ما تسبب مبقتل 9 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم سيداتن، مل نتمكن 

من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

حمافظة درعا:
الثالاثء 11/ تشرين األول/ 2016 قرابة 11:50 صباحاً سقطت قذيفة هاون على مدرسة ذات النطاقني يف حي السحاري 
يف منطقة درعا احملطة مبدينة درعا، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنيني دفعة واحدة، بينهم 5 

أطفال، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح، مل نتمكن من التحقق من مصدر القصف حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhR2YzMTJ3aV81RVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeFZSVkJqTUZEY3c/view
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االستنتاجات:
القوات احلكومية والقوات الروسية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والقوات الروسية قامت ابنتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق 

يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  املتكررة، ومستوى  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر 

املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

القوات األخرى:
ارتكب كل من تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة وقوات التحالف الدويل جمازر وفقاً ملا ورد يف التقرير وهي ترقى إىل 
جرائم حرب، ونرى أهنا مل تصل إىل مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية على غرار القوات احلكومية والقوات املوالية هلا، اليت ترتكب 

اجملازر بشكل منهجي وواسع النطاق.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن  القرارات  الدولية، والتوقف عن تعطيل  اجلنائية  الوضع يف سورية إىل احملكمة  1. إحالة 
احلكومة السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويُعزز من ثقافة اجلرمية.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا ُتستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 

احلكومة السورية ُتشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.
الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حُتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6

األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.
7. تطبيق مبدأ “محاية املدنيني” الذي أقرَّته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 

هذا املبدأ إن مل يُطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...
8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية” فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، والتوقف 

عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل إىل املوالني للحكومة السورية.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم 

بشكل فعال يف هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

