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اجلمعة 5 كانون الثاين 2018

ما اليقل عن 374 جمزرة يف سوراي يف 
عام 2017

بينهم 18 يف كانون األول
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: أبرز اجملازر يف كانون األول.
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــان يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل برعايــة روســية - 
تركيــة، وأقــرَّت األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف 
اهلجمــات املســلحة كافــة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومت اســتثناء املناطــق العســكرية 

اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(.

تــا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار 7 جــوالت مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا 
وإيــران كــدوٍل راعيــة لاتفــاق –ُعِقــَد آخرهــا يف 30 - 31/ تشــرين األول/ 2017 - انقــَش معظمهــا -إضافــة إىل عــدد 
مــن االتفاقــات احملليــة- ُســبل تثبيــت مناطــق خلفــض التَّصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة 
والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، والســماح بدخــول 

املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِّــَز التَّنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــا تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وقــد الحظنــا انعــكاس هــذه االتفاقــات علــى األمــور املعيشــية للمدنيــن يف معظــم املناطــق الــي مشلتهــا حيــث أقبــل املرضــى علــى 
عيــادة املشــايف والنقــاط الطبيــة، كمــا التحــق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم الــي منعهــم أهلهــم مــن االلتحــاق هبــا خوفــاً مــن املــوت 
بســبب القصــف املتكــرر للمــدارس، واملشــايف أيضــاً، كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق، إضافــة إىل ترميــم الورشــات 
اخلدميــة للعديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة، لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل 
النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنَّــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، 
واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أنَّ هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، 
أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لاتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي ال تــزال مســتمرة مل يتغــر 

فيهــا شــيء.   

على الرغم من إبرام اتفاٍق خلفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية بن فصيل جيش اإلســام أحد فصائل املعارضة املســلحة والقوات 
الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ متوز/ 2017، ومن مثّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرمحن ينصُّ على انضمامه إىل 
منطقة خفض التَّصعيد يف الغوطة الشــرقية يوم األربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات احللف الســوري الروســي محلة عســكرية 
شرســة على الغوطة الشــرقية منذ 14 تشــرين الثاين املنصرم، أصدران تقريراً بعنوان “القصف الربري واحلصار على الغوطة الشــرقية 

يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا احللف بن 14 - 27/ تشرين الثاين/ 2017. 

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي، ونشــطاء 
إعاميــن حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر 3 شــهادات. 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 بيــاانت 
إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف 

ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

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

كســجٍل وطــي، لكننــا النصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
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تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توصيــف لفــظ جمــزرة علــى احلــدث الــذي يُقتــل فيــه مخســة أشــخاص مســاملن دفعــة 
واحــدة. نرجــو االطــاع علــى منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة اجملازر يف عام 2017:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GMa8aHE2dwZ5ffeCymdVh6uzVMHxQLcN/view
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توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف عام 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 52 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

- 2 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة قوات النظام السوري. 
- 14 جمــازر يف مناطــق ختضــع لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة(.
- 4 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة هيئة حترير الشام.
- 57 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

https://drive.google.com/file/d/17YRAR90AoIEfVv8Ey37JuXx-iuxKiJW2/view
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تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 4007 مدنيــاً، بينهــم 1431 
طفــًا، و752 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 55 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر 

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

توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل: 
قوات النظام السوري: 1174 مدنياً، بينهم 420 طفًا، و220 سيدة.

القوات الروسية: 991 مدنياً، بينهم 356 طفًا، 207 سيدة.
تنظيم داعش: 209 مدنياً، بينهم 71 طفًا، و28 سيدة.

قوات اإلدارة الذاتية: 33 مدنياً، بينهم 12 طفًا، و7 سيدات
قوات التحالف الدويل: 1201 مدنياً، بينهم 479 طفًا، و239 سيدة.

جهات أخرى: 399 مدنياً، بينهم 93 طفًا، و51 سيدة. 

ابء: حصيلة اجملازر يف كانون األول 2017:

https://drive.google.com/file/d/16Sd6BdwWDa4et1aP9_GLYwPODL1cNrKJ/view
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توزَّعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف كانون األول 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 5 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.  

- 1 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة هيئة حترير الشام.
- 1 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة مشرتكة بن هيئة حترير الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة.

- 2 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

تسبَّبت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مقتل 183 مدنياً، بينهم 
72 طفــًا، 39 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 61 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر 

علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:

قوات النظام السوري: 65 مدنياً، بينهم 20 طفًا، و4 سيدة.
القوات الروسية: 41 مدنياً، بينهم 16 طفًا، و14 سيدة.

قوات التحالف الدويل: 65 مدنياً، بينهم 36 طفًا، و13 سيدة.
جهات أخرى: 12 مدنياً، بينهم 8 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1QI5LalmW2tjVTYCpfxjECOJLOwrwECp4/view
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اثلثاً: أبرز اجملازر يف كانون األول: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة دير الزور:
الثــااثء 19/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة الشــعفة التابعــة 
ملدينــة البــو كمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 طفــًا، و1 ســيدة. 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة ريف دمشق: 
الســبت 2/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مدينــة عربــن يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً دفعــة واحــدة، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح. ختضــع 

املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

صبــاح األحــد 3/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب الطريــق 
الواصــل إىل بلــدة حــزة غــرب بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة 
واحــدة، ُنشــر إىل أنَّ الطــران أغــار علــى وســط البلــدة بصاروخــن؛ مــا تســبَّب مبجــزرة اثنيــة كان ضحيتهــا 12 مدنيــاً. ختضــع 

بلــدة محوريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة عربن/ ريف دمشق 2/ 12/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Irbin,+Syria/@33.5373956,36.3692166,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!2sIrbin,+Syria!3b1!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597!3m4!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1328&token=s4w4Q8wfUQraoiE9Hsti4bWKs2V7Yphg
https://drive.google.com/file/d/1C2d7HjqQsVur9bq-9QJIt43wEIIIpvT0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1327&token=y7u2j063tdoskwci7zr837axSyygm6kL
https://drive.google.com/file/d/1WC42g3tzbs4J-Jdw6-mvLjxykmyr4hxJ/view
https://drive.google.com/file/d/1WC42g3tzbs4J-Jdw6-mvLjxykmyr4hxJ/view
https://drive.google.com/file/d/1dWhgxBMoH5HZ_D9HRJk8Iz8IOfC25FKX/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1326&token=huaiPSPTAbe1FMRGagRJAaQcvSHb5Vtd
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1326&token=huaiPSPTAbe1FMRGagRJAaQcvSHb5Vtd
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5280333,36.3870834,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1U8y4ru1-1WTGUZUKFyqMFnAFMtdNG6Zq/view
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أخــران أمحــد محــدان1 -انشــط إعامــي يف مكتــب محوريــة اإلعامــي- أنَّ بلــدة محوريــة شــهدت قصفــاً مدفعيــاً صبــاح يــوم األحــد 
3/ كانــون األول اســتمرَّ قرابــة نصــف ســاعة تــاه غــارات مــن الطــران احلــريب التابــع للنظــام الســوري: “شــنَّ الطــران احلــريب 
غــارة بصــاروخ علــى طريــق محوريــة - بــرزة غــرب بلــدة محوريــة، ســقط الصــاروخ يف منتصــف الشــارع وتســبَّب يف مقتــل 
ــًا يف املنطقــة، وأشــاء الشــهداء منتشــرة يف املــكان، لقــد رأيــت  6 أشــخاص، لــدى وصــويل إىل املوقــع كان الدمــار هائ
أشــاء رجــل وولديــه داخــل أحــد احملــات التجاريــة” أضــاف أمحــد أنَّ الطــران عــاد إىل املنطقــة بعــد أقــلَّ مــن ســاعة وقصــف 
وســط البلــدة بصاروخــن ســقط أحدمهــا بعيــداً عــن اآلخــر قرابــة 350م: “الصــاروخ األول ســقط بــي بناءيــن ســكنيَي، يف قبــو 
أحدمهــا مدرســة، بينمــا ســقط الثــاين علــى بنــاء ســكين، جنــم عــن هــذه الغــارة مقتــل قرابــة 11 شــخصاً، وإصابــة مــا اليقــل 
عــن 25 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف األبنيــة الســكنية” أكَّــد أمحــد أنَّ املنطقــة خاليــة مــن أيــة مقــرات عســكرية. 

حمافظة إدلب:
األحــد 31/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الشــارع العــام وســط 
قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 2 طفــًا. ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة إدلب:

األحــد 17/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 14:50 اســتخدم طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة 
مســتهدفاً منــزالً يف احلــي اجلنــويب الشــرقي مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، تبعــه قصــف مــن قبــل الطــران ذاتــه 
بصاروٍخ سقط وسط املنزل ذاته، ما أدى إىل مقتل 10 مدنياً من عائلة واحدة )4 طفاً، و6 سيدة(، وإصابة 4 آخرين جبراح. 

ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 6/ كانون األول/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1435&token=gP9Q1scfLYTc3UaBWCeqmhGBbiap7tJd
https://drive.google.com/file/d/1gT67js9gm1plVa83QttybdfqIdDqQTkW/view
https://drive.google.com/file/d/1gT67js9gm1plVa83QttybdfqIdDqQTkW/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1436&token=GzRvPt1KySC89SzEjUj73Gxsjp7tX18u
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1436&token=GzRvPt1KySC89SzEjUj73Gxsjp7tX18u
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafar+Sijnah,+Syria/@35.5261125,36.572585,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15245f74eea26aeb:0xad63b54d3d2a2f35!8m2!3d35.5251472!4d36.5904949
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1390&token=LnmhSWidwBlQlaU8JbwfaZDN52RqO8mq
https://drive.google.com/file/d/1aBING6KeBJpWu1sMFznRP24GWLcUIM1e/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4412804,36.6455869,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!2sKhan+Shaykhun,+Syria!3b1!8m2!3d35.4403783!4d36.65721!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

تواصلنا مع الناشــط اإلعامي محيد قطيي2 - إعامي مركز الدفاع املدين يف خان شــيخون الذي أخران أن املراصد عمَّمت عن 
إقــاع ســرب طائــرات روســية مــن مطــار محيميــم العســكري، مثَّ عمّمــت وصولَــه إىل اجملــال اجلــوي خلــان شــيخون حيــث نفَّــذ 12 
غــارة علــى املدينــة وأطرافهــا: “اخــرق أحــد الصواريــخ بيــت الــدرج ألحــد األبنيــة الســكنيَّة يف احلــي اجلنــويب الشــرقي وتســبَّب 
يف انــدالع حريــق كبــر داخــل املنــزل دون حــدوث دمــار واضــح يف البنــاء، ومــن مثَّ عــاوَد الطــران غاراتــه بصــاروخ اثٍن علــى 
املنــزل ذاتــه؛ مــا تســبَّب ابجملــزرة، اجلثــُث كانــت ُمتفحمــة” أضــاف محيــد أنَّــه مل يتبــَق شــيء مــن الصــاروخ ســوى مؤخرتــه الــي تشــبه 

إىل حــد كبــر مؤخــرة احلاضنــة العنقوديــة: “أعتقــد أن الصــاروخ كان حيمــل مــواد حارقــة لكنهــا ليســت انابمل”.

قرابــة الســاعة 23:58 مــن يــوم الثــااثء 19/ كانــون األول/ 2017 بــدأ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي قصفــه املبــاين 
الســكنية يف حــي يقــع علــى األطــراف الغربيــة مــن قريــة معــر شــورين التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب 
-ضمــن دائــرة قطرهــا قرابــة 300م- بتســعة صواريــخ؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــًا، و6 ســيدة، وإصابــة حنــو 
15 آخريــن جبــراح، ُنشــر إىل أنَّ القصــف اســتمرَّ حــى قرابــة الســاعة 00:02 مــن يــوم األربعــاء 20/ كانــون األول/ 2017. 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

 2 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 17/ كانون األول/ 2017

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية يف مدينة خان شيخون/ إدلب 17/ 12/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1Pf8AhuubCdaSbrrEdmPNVJNQpMZl8zry/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1370&token=KiD91Rc5qfx3BoFBkRhPj1yxKsDrk2oU
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma'ar+Shoreen,+Syria/@35.6653764,36.7252341,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524fc7688163761:0x4d4b76916d9ca15!2sMa'ar+Shoreen,+Syria!3b1!8m2!3d35.6701656!4d36.7307641!3m4!1s0x1524fc7688163761:0x4d4b76916d9ca15!8m2!3d35.6701656!4d36.7307641
https://drive.google.com/file/d/1Pf8AhuubCdaSbrrEdmPNVJNQpMZl8zry/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1371&token=AIRs5EPi0kUZ1lOIyWk7rxmy8Fz4w9WX
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1371&token=AIRs5EPi0kUZ1lOIyWk7rxmy8Fz4w9WX
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1372&token=JlesrQIG03wXFDHO0sYUzdHpf1V5uOz4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1372&token=JlesrQIG03wXFDHO0sYUzdHpf1V5uOz4
https://drive.google.com/file/d/1TeicoQ06YPCy1rKHfmy0o1Nl-skXFcDT/view
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أخران الناشط اإلعامي حافظ ترمان3 - من أبناء قرية معر شورين- أنَّ املراصد قرابة الساعة 23:00 من يوم الثااثء
 19/ كانون األول عمَّمت عن إقاع طائرتن حربيتن من مطار محيميم وتوجههما ملنطقة معرة النعمان، حيث نفذات دوراانت 
يف املنطقــة: “نفَّــذ الطــران الغــارة األوىل علــى قريــة معــر شــورين يف موقــع يبعــد عــين قرابــة 1كــم، تاهــا غــارات وانفجــارات 
متعــددة، اســتهدف أحــد الصواريــخ منــزالً يقطنــه انزحــون، ســارعت إلجــاء اجلرحــى وإســعافهم، معظمهــم كانوا أطفــاالً تراوح 
أعمارهــم بــي 8 - 14 عامــاً، ونســاء، مــن بينهــم العديــد مــن أقــاريب” أضــاف حافــظ أنَّ عناصــر الدفــاع املــدين قامــوا ابنتشــال 

اجلثامــن مــن حتــت الــركام: “تدمَّــرت 3 منــازل بشــكل كامــل وســقطت أســقفها فــوق قاطنيهــا وتســبَّبت يف مقتلهــم”.

حمافظة دير الزور:
اجلمعــة 1/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة الطواطحــة 
التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعش وقت احلادثة. 

3 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 20/ كانون األول/ 2017

ضحااي أطفال إثر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية يف قرية معر شورين/ إدلب 19/ 12/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1sSMREoigmERwT3zxMQ1SLYfOgY_X6MiB/view
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اتء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة دير الزور:

األربعــاء 13/ كانــون األول/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة اجلــرذي الشــرقي 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 21 طفــًا، و5 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة الرقة:
اخلميــس 31/ آب/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ بنــاًء ســكنياً ماصقــاً ملشــفى 
املواساة جنوب مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 15 مدنياً، بينهم 7 طفًا، و5 سيدة، متَّ انتشال جثامينهم من حتت األنقاض 
يــوم اجلمعــة 22/ كانــون األول/ 2017، كانــت املنطقــة ختضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات 

ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.
اثء: جهات أخرى:

حمافظة محص:
الثــااثء 5/ كانــون األول/ 2017 قرابــة الســاعة 10:30 انفجــرت عبــوة انســفة مزروعــة داخــل حافلــة نقــل صغــرة قــرب 
مشــفى املالــك يف شــارع األهــرام جنــوب دوار النزهــة يف حــي عكرمــة جنــوب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 
8 ســيدة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي 

التفجــرات. خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري 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، وابلتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف 
احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل، فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

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

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1334&token=zE9BXHm7shCX5wUq6Sc3LPWGkrpJ5Ggu
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1333&token=voD9nG7NNGGjmzdHdpcCmQkdZN0lLWZ7
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1334&token=zE9BXHm7shCX5wUq6Sc3LPWGkrpJ5Ggu
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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 قــوات التحالــف الــدويل وقــوات اإلدارة الذاتيــة، وتنظيــم داعــش، وجهــات أخــرى 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.

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 

هللا اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
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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. 

إىل الطرف الضامن الروسي:
1. يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار 

بــن النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة اثنيــة.
2.  البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلن عر الكشف عن مصر 76 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.

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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