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الثالاثء 6 حزيران 2017

ما اليقل عن 34 جمزرة يف أاير 2017

قوات التحالف الدويل تتفوَّق على مجيع 
األطراف يف ارتكاب اجملازر
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: تفاصيل احلوادث.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
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 وبقــوة أن 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. 
مل ناحــظ اخنفاضــاً يذكــر يف عــدد اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل النظــام الســوري يف عمــوم حمافظــات ســوراي يف هــذا الشــهر مقارنــة 
مــع مــا متَّ تســجيله منــذ شــهر شــباط الفائــت، يف حــن اســتمرت قــوات التحالــف الــدويل يف محلتهــا الشرســة يف ارتــكاب اجملــازر 

يف احملافظــات الشــرقية للشــهر الثالــث علــى التــوايل وبشــكل أعنــف مــن الشــهرين الســابقن.

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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وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 34 جمزرة يف أاير، توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 9

ابء: القوات الروسية: 1
اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:

-تنظيم داعش )يطلق على نفسه الدولة اإلسامية(: 5
اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الديقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 2 

جيم: قوات التحالف الدويل: 14
حاء: جهات أخرى: 3

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توصيــف لفــظ جمــزرة علــى احلــدث الــذي يُقتــل فيــه مخســة أشــخاص مســاملن دفعــة 
واحــدة. مــن أجــل االطــاع علــى املزيــد حــول منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي، نرجــو زايرة الرابــط.

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

- 7 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
الرقة: 14، دير الزور: 11، حلب: 3، محاة: 3، محص: 1، درعا: 1، ريف دمشق: 1،

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:
توزع اجملازر حسب اجلهة الفاعلة يف أاير 2017

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 404 شــخصاً، بينهــم 143 
طفــًا، و90 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أن 58 % 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: 85 شخصاً، بينهم 36 طفًا، و25 سيدة.
القوات الروسية: 5 مدنياً، بينهم سيداتن.

تنظيم داعش: 99 مدنياً، بينهم 25 طفًا، و15 سيدة.
قوات اإلدارة الذاتية: 21 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و5 سيدات.

قوات التحالف الدويل: 146 مدنياً، بينهم 52 طفًا، و36 سيدة.
جهات أخرى: 48 مدنياً ، بينهم 24 طفًا، و7 سيدات.
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الرقة دير الزور حلب  حماة حمص درعا ريف دمشق

قوات النظام السوري القوات الروسية تنظيم داعش قوات اإلدارة الذاتية قوات التحالف الدولي جهات أخرى
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اثنياً: تفاصيل احلوادث: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة محاة:
الثــااثء 2/ أاير/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة اللطامنــة بريــف 
حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن )5 أطفــال ووالداهــم(. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة. 

الثــااثء 16/ أاير/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ قريــة محــادة عمــر بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 

بينهــم 3 أطفــال، و4 ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة حلب:
األحــد 7/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 04:00 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ املنــازل يف قريــة الكناويــة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبب يف مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 

7 أطفــال وســيداتن. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء 9/ أاير/  2017قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ قريــة رســم الفــاحل التابعــة لناحيــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 

مدنيــن، بينهــم طفــان و5 ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األربعــاء 10/ أاير/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة مسومــة التابعــة 
لناحية مســكنة بريف حمافظة حلب الشــرقي؛ ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً، بينهم 10 أطفال وســيداتن، ختضع القرية لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=973&token=E2fC5yoikdz9M990cpotpPWEHFs4Lmvg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=974&token=D2mYpjt7VmE7G5JTRxs2QkGWtaAJCy76
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=980&token=Ooul5V7blMW70Tk6J1y8H8ETY2yF7FpM
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حمافظة محص:
الثــااثء 9/ أاير/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
ابلصواريــخ قريــة الاطــوم الواقعــة مشــال غــرب مدينــة الســخنة بريــف حمافظــة محــص الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 ســيدات مــن 

عائلــة واحــدة، ختضــع قريــة الاطــوم لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

حمافظة دير الزور:
اإلثنن 22/ أاير/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ حي العرضي شرق مدينة دير الزور؛ 
ما أدى إىل مقتل 8 مدنين معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة. خيضع احلي لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة. 

األربعــاء 24/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و5 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة ريف دمشق:
اإلثنــن 1/ أاير/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
ابلصواريــخ مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص دفعــة واحــدة، وإصابــة حنــو 20 آخريــن 

جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة دير الزور:

الثــااثء 9/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حــي العرضــي شــرق مدينــة ديــر الــزور؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ســيداتن، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش. 
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اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:
حمافظة دير الزور:

األحــد 14/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة علــى حــي القصــور مشــال غــرب مدينــة ديــر 
الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم 3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، خيضــع حــي القصــور 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

اخلميــس 18/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة علــى حفــل زفــاف يف حــي هرابــش شــرق 
مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، و5 ســيدات، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 19/ أاير/ 2017 تســلَّل عناصــر مــن تنظيــم داعــش إىل قريــة جــزرة البومشــس بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب، وقامــوا 
بقتــل 19 مدنيــاً رميــاً ابلرصــاص، بينهــم طفــان وســيداتن. ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 

وقــت احلادثــة. 

اإلثنــن 29/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة علــى شــارع الــوادي يف حــي اجلــورة مشــال 
غــرب مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة حنــو 50 آخريــن جبــراح، خيضــع حــي 

اجلــورة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

حمافظة محاة:
صبــاح اخلميــس 18/ أاير/ 2017 تســلل عناصــر مــن تنظيــم داعــش إىل قريــة عقــارب الصافيــة الواقعــة شــرق مدينــة الســلمية 
بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، وقامــوا بعمليــات ذبــح ابلســكاكن وإطــاق رصــاص عشــوائي جتــاه أهــايل القريــة؛ تســببت يف مقتــل 

45 مدنيــاً، بينهــم 15 طفــًا، و4 ســيدات، ختضــع قريــة عقــارب الصافيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=981&token=a8LnrN9Zxu99VZ1Ytrb3CBX1ZDFIEkMF
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اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(
حمافظة الرقة:

اجلمعــة 12/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى قريــة 
مزرعــة يعــرب التابعــة لناحيــة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة، إضافــة 

إىل إصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 13/ أاير/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى قريــة 
مزرعــة األســدية بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال، و4 

ســيدات، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.  

جيم: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

األربعــاء 3/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منــزاًل يف شــارع فلســطن يف 
مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 18 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن قريــة حربنــوش 
يف حمافظــة إدلــب-، بينهــم 11 طفــًا، و3 ســيدات، ننــّوه إىل أن املدينــة يف هــذه الفــرتة كانــت منطقــة اشــتباك بــن قــوات ســوراي 

الديقراطيــة وتنظيــم داعــش، قبــل ســيطرة األوىل عليهــا يف وقــت الحــق.

الثــااثء 9/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ أحــد املنــازل يف قريــة الصاحليــة 
بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم 4 أطفــال، و4 ســيدات، إضافــة إىل إصابــة 12 آخريــن 

جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=967&token=02LplYBp27G2yv9PbbB7Lvk86gFhyZip
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الثــااثء 9/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ احلــي الثالــث يف مدينــة الطبقــة 
بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيداتن، خيضــع احلــي 

الثالــث يف مدينــة الطبقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 10/ أاير/ 2017 قرابــة الســاعة 20:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
بئــر اهلشــم بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال، و6 ســيدات، ننــّوه 
إىل أن الضحــااي انزحــون مــن أبنــاء حــي املشــلب يف مدينــة الرقــة، ختضــع قريــة بئــر اهلشــم لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اخلميــس 11/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منطقــة معمــل الغــاز مشــال 
مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلتــن، بينهــم ســيدة، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.  

جثماانن لطفلن من ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها قوات التحالف الدويل يف قرية الصاحلية/ الرقة 9/ 5/ 2017  

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRU5JTEh3SmRjdVk/view
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اجلمعــة 12/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة شــنينة بريــف حمافظــة الرقــة 
الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 أطفــال دفعــة واحــدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.  

األحــد 14/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جتمعــاً لبضــع خيــام لنازحــن، 
علــى طريــق األقطــان بــن قريــي املــارودة وشــنينة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة 
واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، إضافــة إىل إصابــة قرابــة 5 آخريــن جبــراح، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 14/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة تقــل ســيدات يعملــَن 
يف حصــاد األراضــي الزراعيــة “ورشــة حصــاد” يف قريــة العكرشــي بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، 

بينهــم 11 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.  

األحــد 21/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة كديــران بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

جثامن بعض ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها قوات التحالف الدويل يف قرية شنينة/ الرقة 12/ 5/ 2017  

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=972&token=dxdRpn1VIoFTXU7Jl99oGh9dI8hjNG1Q
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcEREWmhkbU5iZUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcEREWmhkbU5iZUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFlZZ2xWVnlnakk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=984&token=zEtfWOZubiiHy0xGs505k2V2xD23s1RS
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFlZZ2xWVnlnakk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdExHeXU1dWZSUXc/view
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الثــااثء 23/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة البــارودة بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال، و6 ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 27/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -انزحــن مــن مدينــة ديــر الــزور-، بينهــم طفــل وســيداتن، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 29/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة قــرب معمــل الغــاز مشــال 
مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

جثامن بعض ضحااي اجملزرة الي ارتكبتها قوات التحالف الدويل يف قرية كديران/ الرقة 21/ 5/ 2017  

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlFWNndCNmJkWGM/view
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حمافظة دير الزور:
األربعــاء 10/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ بلــدة الصــور بريــف حمافظــة 

ديــر الــزور الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 12/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة يف ابديــة مدينــة القوريــة 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

احلادثــة. 

حاء: جهات أخرى:
حمافظة دير الزور:

األربعــاء 10/ أاير/ 2017 انفجــر مســتودع ختريــن أســلحة اتبــع لتنظيــم داعــش يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة وطفلــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اإلثنــن 15/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مدينــة البــو كمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 35 مدنيــاً -حــى حلظــة إعــداد التقريــر-، بينهــم 15 طفــًا و6 ســيدات، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن 

القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة البوكمــال لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة درعا:
اخلميــس 18/ أاير/ 2017 ســقطت قذائــف صاروخيــة عــدة علــى حديقــة األمويــن يف حــي الكاشــف مبنطقــة درعــا احملطــة 
مشــال مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أطفــال، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=983&token=kaDbww9J62eKPaBJknt3bgrW39E2356d
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اثلثاً: 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 قامــت ابنتهــاك 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 أن 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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