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السبت 6 أاير 2017

ما اليقل عن 35 جمزرة يف نيسان 2017
بينهم 21 جمزرة على يد احللف السوري 

الروسي
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: امللخص التنفيذي.
اثنياً: تفاصيل احلوادث.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 35 جمزرة يف نيسان، توزعت على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 11
ابء: القوات الروسية: 10

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

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1 
جيم: قوات التحالف الدويل: 9

حاء: جهات أخرى: 3

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

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.

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 نيسان 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 8 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- 2 جمزرة يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
- 1 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
إدلب: 11، الرقة: 10، ريف دمشق: 4، دير الزور: 3، درعا: 2، حلب: 2، دمشق: 1، محص: 1، محاة: 1

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

توزع اجملازر حسب اجلهة الفاعلة يف نيسان 2017

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 450 شــخصاً، بينهــم 160 
طفــاًل، و77 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أن 53 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى 

أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــني.
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توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 184 شخصاً، بينهم 64 طفاًل، و38 سيدة.

القوات الروسية: 103 شخصاً، بينهم 48 طفاًل، 17 سيدة.
تنظيم داعش: 10 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و2 سيدة.

قوات اإلدارة الذاتية: 6 مدنياً، بينهم 4 طفاًل.
قوات التحالف الدويل: 72 شخصاً، بينهم 26 طفاًل، و17 سيدة.

جهات أخرى: 75 شخصاً، بينهم 14 طفاًل، و3 سيدات.

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

حمافظة ريف دمشق:
اإلثنــني 3/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ تزامنــاً مــع قصــف مدفعيتهــا 
قذائــف عــدة مدينــة دومــا -يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 22 شــخصاً، بينهــم طفــالن 

وســيداتن، وإصابــة قرابــة 50 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة. 

جثامني بعض ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة دوما/ ريف دمشق يف 3/ 4/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=932&token=OZObRB5lTkHwq8JAt8b8waxUmimR4SUJ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX3lodkJiWHRPMFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX3lodkJiWHRPMFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT29fS1IwMnlnSUk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=931&token=YMKX7r23k0l2xPQwgZ70aAJqWOtl5emU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzVCdjN2UmRFVzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQzlSWTgydDBWcEk/view
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صبــاح الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الســوق الشــعيب الواقــع 
يف الســاحة الرئيســة يف مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، )5 

أطفــال و6 ســيدات(، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

مســاء الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى حــي معصــرة 
الزيــت الواقــع يف منطقــة ســقبا البلــد يف مدينــة ســقبا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص دفعــة واحــدة، 

بينهــم طفــالن وســيداتن، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

مســاء الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى بلــدة محوريــة 
-يف الغوطــة الشــرقية- شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال، وإصابــة قرابــة 

15 آخريــن جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة درعا:
اخلميــس 6/ نيســان/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( ابلصواريــخ منطقــة امليســري يف حــي طريــق الســد شــرق مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، 

بينهــم طفــالن وجنــني وســيداتن، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

جثمــاين طفلــني مــن ضحــااي اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا قــوات احللــف السوري-الروســي يف حــي طريــق الســد/ درعــا 
2017 /4 /6

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV21GRVMwby1HazA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=950&token=UsxmqF66cl0eBozjEPO6joiph7csZqBJ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ0NmOVo4aGtHTzA/view
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األحــد 30/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 11:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري 8 براميــل 
متفجــرة علــى مســاكن قيــد اإلنشــاء -يقطنهــا انزحــون- يف منطقــة الشــياح جنــوب مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، 

بينهــم 5 أطفــال، و3 ســيدات، ختضــع منطقــة الشــياح لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
تواصلت الشبكة السورية مع حسن الفاروق رئيس املركز 14 التابع للدفاع املدين -عرب تطبيق الواتس آب-، وأفادان بروايته:

“صبــاح األحــد 30/ نيســان قرابــة الســاعة 11:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان للنظــام بشــكل متزامــن 8 براميــل علــى 
منطقــة الشــياح وهــي عبــارة عــن ســهول واقعــة جنــوب مدينــة درعــا، ســقطت 4 براميــل علــى مســاكن كانــت قيــد اإلنشــاء و4 
براميــل ســقطت يف حميــط هــذه املســاكن الــيت كان يقطنهــا انزحــون مــن مدينــة درعــا كانــوا قــد نزحــوا بســبب القصــف املكثــف مــن 

احللــف الســوري الروســي علــى املدينــة واملعــارك الدائــرة يف حــي املنشــية بــني النظــام والثــوار.
اجتهــُت مباشــرة بعــد القصــف إىل املنطقــة مــع فــرق الدفــاع املــدين وكان املنظــر مؤملــاً لــدى وصولنــا حيــث كانــت جثــث الضحــااي 
منتشــرة يف املــكان وبعضهــا أشــالء إضافــة إىل دمــار كبــر يف املســاكن، مت انتشــال 12 ضحيــة هــم 5 أطفــال و3 ســيدات و4 

رجــال كمــا مت إســعاف عــدد مــن اجلرحــى إىل املشــايف بعضهــم كانــت حالتــه خطــرة.
أنــّوِه إىل أّن قــوات النظــام قصفــت ابملدفعيــة ورامجــات الصواريــخ األراضــي الزارعيــة احمليطــة ابملســاكن بعــد جلــوء عــدد مــن املدنيــني 
إليهــا عقــب إلقــاء الرباميــل؛ مــا تســبب إبصابــة عــدد منهــم جبــراح، إّن املنطقــة املســتهدفة ال يوجــد فيهــا أي وجــود عســكري للثــوار 

وهــي منطقــة مدنيــة ال يوجــد فيهــا إال النازحــون مــن مدينــة درعــا”.

جثامــني بعــض ضحــااي اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف منطقــة الشــياح/ درعــا ابســتخدام 
الرباميــل املتفجــرة يف 30/ 4/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=964&token=JQtnnj4bpbga32s6t4qCv0LKOlD4czkM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXRUXzBmdUprZWs/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVEzMTZoeGdPNkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNTc4ZFNRVEdGMVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcmV3UnhPSzRhdjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMEYzSW15R0VtdUE/view
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حمافظة إدلب:
الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 06:30 قصفــت طائــرة اثبتــة اجلنــاح )Su-22( اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً حيــوي غــازاً ســاماً علــى احلــي الشــمايل ملدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وأتبعتــه بثالثــة صواريــخ 
متفجــرة ســقطت يف حميــط الصــاروخ األول؛ مــا أدى إىل مقتــل 91 شــخصاً، بينهــم 32 طفــاًل، و23 ســيدة خنقــاً، وإصابــة 
قرابــة 540 آخريــن حبــاالت اختنــاق، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

جثامــني عــدد مــن األطفــال ضحــااي اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف احلــي الشــمايل ملدينــة 
خــان شــيخون/ إدلــب ابســتخدام الغــازات الســامة يف 4/ 4/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1hwNjhoQnVia28/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=941&token=C9BkRaw5QfZwj6Zgo1UAQnufxcj8Bba4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=938&token=YVQWYMwnPlb8c0THehizT1FMOD6kkna9
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWFd0OGZpTUptRjQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=942&token=PlmdBN8VrVNGfQMl0ENLiwhP5bIEewkU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ29LV3BMdmVKNXM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=939&token=cxaaeAQjGIC98anjghLVFZmLBKCue3Oh
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=941&token=C9BkRaw5QfZwj6Zgo1UAQnufxcj8Bba4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYUZNcHpCM0VMbEk/view
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اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
الســوق الشــعيب وســط مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــني، بينهــم طفــالن، ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

حمافظة حلب:
الثــالاثء 18/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 00:30 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد 
التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً علــى قريــة أورم الكــربى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني مــن 

عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، وإصابــة طفلــني آخَريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

جثامــني بعــض ضحــااي اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف احلــي الشــمايل ملدينــة خــان شــيخون/ إدلــب 
ابســتخدام الغــازات الســامة يف 4/ 4/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=957&token=MXTtiwZd89yRtXEZ0rh8w2d3E4IRDayf
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdXE3b291cENzOEk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=966&token=RhfrjHlMhppUAhoM0POs3lhdJtZvmn03
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHpOZGhlRWhJd1E/view
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حمافظة محص:
الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 23:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
املنــازل الســكنية وســط مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني، بينهــم 4 أطفــال أشــقاء، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة دير الزور:
اإلثنني 17/ نيسان/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مبىن كلية الزراعة –استخدمه 
تنظيــم داعــش مقــراً لــه يف وقــت ســابق- يف قريــة احلســينية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب، أثنــاء قيــام عــدد مــن العمــال املدنيــني 

بتفكيــك وفــرز حمتوايهتــا؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــالن، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

جثامني بعض ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة تلبيسة/ محص يف 25/ 4/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEcxb3BMWFZuLVE/view
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ابء: القوات الروسية:
حمافظة إدلب:

الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:15 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى حــي الصناعــة 
شــرق مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني بينهــم طفــل، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الثــالاثء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد 
الروضــة وســط مدينــة ســلقني بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، حيــاذي املســجد مبــىن اتبــع لألوقــاف يــؤوي انزحــني، ســقط الصــاروخ 
بــني البناءيــن؛ مــا تســبب يف مقتــل 33 مدنيــاً، بينهــم 19 طفــاًل، و8 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

جثامــني بعــض ضحــااي اجملــزرة الــيت ارتكبتهــا القــوات الروســية قــرب مســجد الروضــة يف مدينــة ســلقني/ إدلــب يف 
 2017 /4 /4

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa3E0a2Z2THdSb1U/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=935&token=zWI3KYL8VTHVSfRmtaJwBXNci7AtLSia
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=935&token=zWI3KYL8VTHVSfRmtaJwBXNci7AtLSia
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeV85V056VFh3ZVk/view
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اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 04:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى بنــاء ســكين 
يف احلــي الشــمايل مــن بلــدة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف مقتــل 5 مدنيــني )3 أطفــال وســيداتن( معظمهــم 
مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن مدينــة حلفــااي بريــف محــاة الشــمايل-، وإصابــة قرابــة 7 آخريــن جبــراح، ننــوه إىل أن الطــران ذاتــه 
قصــف قبــل دقائــق صاروخــاً علــى بنــاء ســكين آخــر يبعــد 100م عــن موقــع اجملــزرة؛ مــا أســفر عــن مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم طفــل 
وســيدة، وإصابــة 4 آخريــن جبــراح، ختضــع بلــدة حيــش لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الســبت 8/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 18:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى املنــازل 
الســكنية يف منطقــة عــني أورم علــى األطــراف الغربيــة مــن بلــدة أورم اجلــوز بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 
مدنياً، بينهم 6 أطفال وســيدة، إضافة إىل إصابة قرابة 20 آخرين جبراح، ختضع املنطقة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اجلمعــة 14/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى املنــازل الســكنية يف قريــة الســكرية 
بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــالن وســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الثــالاثء 18/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 03:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً وســط قريــة معــرة 
حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أطفــال أشــقاء، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

الثــالاثء 18/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 05:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً وســط قريــة معــرة 
حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال وســيدة(، نشــر إىل أّن الطــران 
ذاتــه ارتكــب جمــزرة حبــق العائلــة ذاهتــا يف موقــع يبعــد قرابــة 30م مــن موقــع هــذه اجملــزرة قبــل حنــو ســاعة ونصــف، ختضــع القريــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZG1LQ01paFhFMzA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=929&token=SCW8sqwyIa1jqAJjBu4zpQlVJ62mxkuf
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الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 23:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى املنــازل 
الســكنية وســط قريــة بســنقول بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 

5 أطفــال وســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 08:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني قــرب مقــربة 
احلــي اجلنــويب مــن قريــة معــر شــورين يف ريــف معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ أثنــاء تشــييع األهــايل لضحــااي قصــف 
للطــران ذاتــه علــى مشــفى اجلامعــة الســورية يف قريــة الديــر شــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني 
معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع قريــة معــر شــورين لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

حمافظة محاة:
الســبت 29/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املركــز 107 التابــع للدفــاع املــدين يف 
مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص مــن كــوادر الدفــاع املــدين، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:
 حمافظة الرقة:

األربعــاء 12/ نيســان/ 2017 انفجــرت ألغــام أرضيــة عــدة زرعهــا تنظيــم داعــش علــى طريــق الرقــة - الســحلبية بريــف حمافظــة 
الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــني -مــن عشــرة اجلحيشــات-، بينهــم 4 أطفــال وســيداتن، خيضــع الطريــق لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeGtldk44alMzczg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=958&token=4BPCDJ5Nf7RIpDejjxNB5WVrqifcgpSb
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=963&token=XlFZn2hr69qwmANMVPHDbbpOPw7mWEfJ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=962&token=0Yvc3s1Ca8NWDjbwfxMF09gXJP1LAHFq
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=961&token=gLw9HX4AQ7YtAznCnhrGSu0wEfoUSqCZ
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اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(:
حمافظة الرقة:

األربعــاء 12/ نيســان/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى قريــة 
حزميــة بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال، ختضــع البلــدة لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

جيم: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة محــرة غنــام بريــف حمافظــة 
الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اجلمعــة 7/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مقهــى لإلنرتنــت يف قريــة 
هنيــدة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش. 

اجلمعــة 21/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســوق اهلــال وســط مدينــة 
الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني )3 أطفــال ووالداهــم(، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة يســتقلها عــدد مــن 
املدنيــني يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، أثنــاء حماولتهــم اخلــروج مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً )7 أطفــال 
و4 ســيدات( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش. ننــوه إىل أن هــذا الطــران قــد قصــف ســيارتني 

تُقــالن انزحــني يف املدينــة يف اليــوم ذاتــه، متســبباً مبجزرتــني.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة يســتقلها عــدد مــن 
املدنيــني يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ أثنــاء حماولتهــم اخلــروج مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني مــن عائلــة 
واحــدة، بينهــم طفــالن و3 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش، ننــوه إىل أن هــذا الطــران قــد قصــف ســيارتني تُقــالن 

انزحــني يف املدينــة يف اليــوم ذاتــه، متســبباً مبجزرتــني.
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الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل غــارة ابلرشاشــات علــى موكــب تشــييع 
يف قريــة كديــران بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني دفعــة واحــدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثــالاثء 25/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منــزاًل ســكنياً قــرب دوار 
العجــراوي جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 8 أطفــال 

و5 ســيدات، ختضــع مدينــة الطبقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســوق اخلضــار يف مدينــة 
الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، مــا تســبب يف مقتــل 6 مدنيــني دفعــة واحــدة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

حمافظة دير الزور:
األحــد 16/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة الســكرية التابعــة ملدينــة 
البــو كمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -انزحــني مــن مدينــة حلــب-، 

بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع قريــة الســكرية لســيطرة تنظيــم داعــش.

خاء: جهات أخرى:
حمافظة دمشق:

اخلميــس 6/ نيســان/ 2017 ســقطت قذيفــة مدفعيــة علــى مدرســة 7 نيســان االبتدائيــة يف جــادة احلنبلــي يف حــي بــرزة مشــال 
شــرق مدينــة دمشــق، أثنــاء توجــه الطــالب مــن ابحــة املدرســة إىل الصفــوف؛ مــا تســبب يف مقتــل 5 أطفــال مــن طــالب املدرســة 
دفعــة واحــدة، وإصابــة 9 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، تقــع جــادة 

احلنبلــي ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن حــي بــرزة.
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حمافظة حلب:
الســبت 15/ نيســان/ 2017 حصــل انفجــار وســط جتمــع قوافــل إجــالء أهــايل بلــديت كفــراي والفوعــة املوجوديــن يف حــي 
الراشــدين غــرب مدينــة حلــب، ابنتظــار مبادلتهــم مــع أهــايل بلــديت مضــااي والزبــداين املوجوديــن يف حــي الراموســة مبدينــة حلــب، 
ــربم بــني هيئــة حتريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام اإلســالمية مــع امليليشــيات اإليرانيــة؛ تســبب 

ُ
حســب اتفــاق املــدن األربعــة امل

االنفجار يف مقتل 53 شخصاً )حى حلظة إعداد التقرير(، بينهم أطفال وسيدات، ننوه إىل أن الضحااي من أهايل ومسلحي 
بلــديت كفــراي والفوعــة ومــن عناصــر فصائــل املعارضــة املســلحة املشــرفني علــى إمتــام بنــود االتفــاق يف املوقــع. مل نتمكــن مــن حتديــد 

ماهيــة االنفجــار واجلهــة املســؤولة عنــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع حــي الراشــدين لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

جثامــني بعــض ضحــااي اجملــزرة الــيت وقعــت جــراء انفجــار جمهــول املصــدر وســط جتمــع قوافــل إجــالء أهــايل بلــديت كفــراي 
والفوعــة يف حــي الراشــدين/ حلــب يف 15/ 4/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=943&token=sZ8idyjPeY7eI5gmBHwQOk5mMNiYLn64
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=946&token=xaMQz0SdSzZqZ8fTel1knF6v8TLY32iq
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=943&token=sZ8idyjPeY7eI5gmBHwQOk5mMNiYLn64
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=947&token=csWe6gwEcaI9cg4ANASWfn27KjMgBnVD
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVBXQlFpQlIxWTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOVZ2dlFvSzJSc2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWTh3OEVrcWhmNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV1JtQ0hYRENPSWs/view
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حمافظة دير الزور:
اإلثنــني 17/ نيســان/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ املنــازل الســكنية الواقعــة قــرب دوار املصريــة يف حــي 
الطوبيــة وســط مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال و3 ســيدات، 
مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة البــو كمــال لســيطرة تنظيــم داعــش.

جثامــني بعــض ضحــااي اجملــزرة الــيت وقعــت جــراء انفجــار جمهــول املصــدر وســط جتمــع قوافــل إجــالء أهــايل بلــديت 
كفــراي والفوعــة يف حــي الراشــدين/ حلــب يف 15/ 4/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVmZzYjV6X3RBVnc/view
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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 مدنيــني 
ُ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 جرميــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

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

3. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني 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 ميكــن 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، الــيت 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 الــيت يُفــرتض ابجمللــس اختاذهــا بشــأن 
احلكومــة الســورية؛ ألن ذلــك يرســل رســالة خاطئــة إىل مجيــع الدكتاتــورايت حــول العــامل ويُعــزز مــن ثقافــة اجلرميــة.

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

احلكومــة الســورية ُتشــكل هتديــداً صارخــاً لألمــن والســلم الدوليــني.
6. إدراج امليليشــيات الــيت حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــيت ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب 

هللا اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــين، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
7. تطبيــق مبــدأ “محايــة املدنيــني” 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 األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــيت غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــني 

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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