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اإلثنين 9 تشرين األول 2017

ما اليقل عن 43 مجزرة في أيلول 2017

قوات احللف السوري الروسي تعود إىل تصدُّر 
بقية األطراف بــ 32 جمزرة
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المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: امللخص التنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل احلوادث يف أيلول.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: المقدمة:
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 ومــا حوهلــا )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  وأســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
األمريكيــة 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، علــى 
أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري 
علــى الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري 
وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية 

بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن. 

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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مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ 
هــذه االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل يف املعارضــة املســلحة، عــدا 
فصيــل فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورَد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم 
الصريــح، ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات 

أو تبعــات قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــن أفــراد عســكرين روس مــن جهــة، وبــن فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 
يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

اإلثنــن 31/ متــوز/ 2017 ويف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــن فصائــل  املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــًا باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن علــى أن يدخــل هــذا 

االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. 
مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــن األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــن األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــن -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 
ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل 

القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 
لكــن علــى الّرغــم مــن ذلــك فــإنَّ 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 بقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل 

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

http://alrahmancorps.com/2525-2/
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مــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة الــي انعقــدت علــى مــدار يومــن )14 - 15/ أيلــول/ 
2017( متَّ اإلعان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب وما حوهلا مع اإلقرار بنشــر قوات عســكرية )روســية، 

تركية، إيرانية( ملراقبة االتفاق، والسَّــماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.

يف 19/ أيلــول بــدأت قــوات احللــف الســوري - الروســي محلــة عســكرية ُمكثَّفــة علــى حمافظــة إدلــب إثــر إعــان هيئــة حتريــر الشــام 
مدعومــة بعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة )احلــزب اإلســامي الرتكســتاين، وجيــش العــزة، وجيــش النخبــة( عــن معركــة أطلقــت عليهــا 
اســم “يــا عبــاد اهلل اثبتــوا” يف مشــال شــرق حمافظــة محــاة فاســتولت علــى عــدة قــرى اســتعادت قــوات النظــام الســوري مدعومــة 
بالقــوات الروســية الســيطرة عليهــا يف اليــوم ذاتــه. وقــد أصدرنــا تقريــراً يوثــق أبــرز االنتهــاكات يف األســبوع األول مــن احلملــة، مث 

وسَّــعت هــذه القــوات محلتهــا فشــملت ريفــي حمافظــة حلــب ومحــاة، والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق. 

ســجلنا يف أيلــول عــودة قــوات احللــف الســوري الروســي إىل تصــدُّر بقيــة األطــراف يف ارتــكاب اجملــازر بعــد تراجــٍع اســتمر 4 
شــهور، حيــث تصــدَّرت قــوات النظــام الســوري بارتكاهبــا 42 % مــن اجملــازر، يف حــن حلَّــت القــوات الروســية يف املرتبــة الثانيــة 
بقرابــة 33 %، أمــا قــوات التحالــف الــدويل الــي حلَّــت ثالثــاً فقــد ارتكبــت 23 % مــن حصيلــة اجملــازر املوثقــة يف أيلــول. ُنشــر 
إىل أنَّ ُجــلَّ اجملــازر الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي 63- % منهــا- كانــت يف حمافظــة ديــر الــزور، يف حــن كانــت 

50 % مــن جمــازر قــوات التحالــف الــدويل يف حمافظــة الرقــة.

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحايــا، ونشــطاء 
إعاميــن حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادَتن، 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.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view
http://sn4hr.org/arabic/2017/09/29/8776/
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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.

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 حــى تشــرين األول مــن العــام ذاتــه ارتــكاب 286 جمــزرة علــى 
يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaVQyTEViQ1RfNmc/view
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باء: حصيلة المجازر في أيلول 2017:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 43 جمزرة يف أيلول.

توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 18 

باء: القوات الروسية: 14
تاء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:

- تنظيم داعش: 1
ثاء: قوات التحالف الدويل: 10

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

- جمزرة واحدة يف مناطق ختضع لسيطرة قوات النظام السوري.
- جمزرة واحدة يف مناطق ختضع لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

- جمزرة واحدة يف مناطق ختضع لسيطرة هيئة حترير الشام.
- 10 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOWp1UVBJTjA4Wnc/view
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توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
دير الزور: 24، الرقة: 6، إدلب: 6، محاة: 2، ريف دمشق: 2، حلب: 1، محص: 1، احلسكة: 1

توزّع المجازر في أيلول 2017 حسب الجهة الفاعلة

تســبَّبت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحايــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 430 شــخصاً، بينهــم 139 
طفًا، و85 ســيدة )أنثى بالغة(، أي أن 53 % 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: 177 شخصاً، بينهم 53 طفًا، و37 سيدة.
القوات الروسية: 152 مدنياً، بينهم 46 طفًا، و29 سيدة.

تنظيم داعش: 5 مدنياً، هم 3 طفًا، و1 سيدة
قوات التحالف الدويل: 96 مدنياً، بينهم 37 طفًا، و18 سيدة.
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ثالثاً: تفاصيل الحوادث في أيلول: 
ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

محافظة دير الزور:
اإلثنــن 11/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ معــر حوائــج ذيــاب شــامية 
– اخلريطــة النهــري يف قريــة حوائــج ذيــاب شــامية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم طفلــة 

وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 13/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدرســة تــؤوي نازحــن يف 
قريــة مظلــوم بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفلــة وســيدتان–نازحون مــن 

قريــة املريعيــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي-، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن، بينهــم طفــان؛ وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة بقــرص حتتــاين بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة مــا اليقــل عــن 6 

آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة طابيــة شــامية بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 16/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قاربــاً مائيــاً يســتقله مدنيــون 
كانــوا حياولــون النــزوح عــر هنــر الفــرات مــن مدينــة موحســن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن 

عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، ختضــع مدينــة موحســن لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

https://www.google.com.tr/maps/place/Mazloum,+Syria/@35.3167062,40.228178,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15483e2eadad6e69:0x866bebcf905d50ea!8m2!3d35.3109629!4d40.2628986?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Mayadin,+Syria/@35.0170037,40.4164905,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Tahtani,+Syria/@35.0558156,40.358317,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871077854d339:0x957b21fa2cbe!8m2!3d35.0575204!4d40.4006833?hl=en
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الســبت 16/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة طابيــة جزيــرة بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن )3 أطفــال ووالَداهــم(، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 16/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ معــر البوليــل – جديــد 
عكيــدات النهــري يف قريــة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة الصبحــة بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفلتــان وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

الســبت 30/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة بقــرص فوقــاين بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن، بينهــم طفــان وســيدتان، وإصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح، ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

محافظة إدلب:
األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ وســط بلــدة جرجنــاز بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل وســيدة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط هليئــة حتريــر الشــام.

اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح )Su-24( تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى املنــازل 
يف منطقــة مزرعــة التســعة الواقعــة يف منطقــة ســهل الــروج بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً )6 أطفــال، 

و2 جنينــاً، و4 ســيدات(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 9 آخريــن جبــراح، ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Boleel,+Syria/@35.1789689,40.3263252,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Foqani,+Syria/@35.09561,40.3795514,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154871f0f2f6829f:0x689cadbb7624af2c!8m2!3d35.0944431!4d40.4006833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6183699,36.7652748,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1055&token=lSZSnxhIxC1kJuny4KmL6RWstGXOvh2H
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اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح )Su-24( تابــع لقــوات النظــام الســوري 12 صاروخــاً علــى حــي 
ســكي جنــوب شــرق بلــدة أرمنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 39 شــخصاً، بينهــم 9 أطفــال، و11 ســيدة، 

إضافــة إىل دمــار كبــر يف حنــو 15 منــزاًل، ختضــع بلــدة أرمنــاز لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

محافظة ريف دمشق:
الثاثــاء 5/ أيلــول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى بلــدة مســرابا يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 5 أشــخاص دفعة واحدة، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح، ختضع البلدة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة بيــت ســوى يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 أشــخاص، بينهــم 5 أطفــال، وإصابــة مــا اليقــل عــن 15 آخريــن 

حبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

انتشال بعض ضحايا جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة أرمناز/ ريف إدلب/ يف 29/ 9/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1067&token=B7Svsa48f6hMN6cg9CfKTYqVxMq1xv6Y
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1065&token=nStaoTrcxOUVbLlWwqgjHMFa83VdJOuW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1065&token=nStaoTrcxOUVbLlWwqgjHMFa83VdJOuW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1064&token=r3ErcEhjtO1gdDVGT38Wrvci4IIAwVDO
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcWlfcjg3LWgxbW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcWlfcjg3LWgxbW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzRYZno5eFlWOXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzRYZno5eFlWOXM/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Arman%C4%81z,+Syria/@36.0833537,36.4861749,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525a3b56cd57649:0x8d5257e23372f6fd!8m2!3d36.0858893!4d36.5040446?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1067&token=B7Svsa48f6hMN6cg9CfKTYqVxMq1xv6Y
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTW1TT21rVWhRM3c/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Mesraba,+Syria/@33.5515341,36.3889288,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1070&token=IrUMaH8BAAA1UvVnAe5Bf9VqZ6FlotAW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1070&token=IrUMaH8BAAA1UvVnAe5Bf9VqZ6FlotAW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1047&token=xakdivuGYm1yaZIUYKZfymGIv5QxEOI1
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1047&token=xakdivuGYm1yaZIUYKZfymGIv5QxEOI1
https://www.google.com.tr/maps/place/Beit+Sawa,+Syria/@33.5378172,36.3917826,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzZHNnRLN044eEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzZHNnRLN044eEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdm5GNUx2MDVRbUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdm5GNUx2MDVRbUU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1057&token=Geduwhv2r6Rbla5nyNg8dFDoVAnzihpO
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclJMSkJzRVlid1U/view
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محافظة حماة:
اإلثنــن 4/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 23:05 اقتحمــت ميليشــيات مواليــة 
لقــوات النظــام الســوري مزرعــة اهلــوات التابعــة لبلــدة معــرزاف بريــف حمافظــة محــاة 
الشــمايل الغــريب؛ وقامــوا بقتــل 16 مدنيــاً ذحبــاً بالســكاكن ورميــاً بالرصــاص )مــا 
نــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر(، بينهــم 5 أطفــال، و5 ســيدات،  متكَّ
ختضــع املنطقــة الــي تقــع فيهــا املزرعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

جثامن بعض ضحايا جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة بيت سوى/ ريف دمشق/ يف 29/ 9/ 2017

ارتكبتهــا ميليشــيات  بعــض ضحايــا جمــزرة  جثامــن 
اهلــوات/  مزرعــة  الســوري يف  النظــام  لقــوات  مواليــة 

2017 /9 /4 ريــف محــاة/ يف 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1042&token=w40pE2nbnaEnHqNH4LKkcqMu06rPd2iA
https://www.google.com.tr/maps/place/Marzaf,+Syria/@35.2026025,36.5474367,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15247f7011b7f5a7:0x287d9c288e198980!8m2!3d35.2034108!4d36.5580877?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1046&token=3msuaVvXOd6k8epAKtRVcZVu8PCgBOZv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1046&token=3msuaVvXOd6k8epAKtRVcZVu8PCgBOZv
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2VLNTZrRDdHUFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWN5M0JmMFFpNzA/view
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األربعــاء 20/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 16:15 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح بالصواريــخ 
الســوق الرئيس وســط بلدة قلعة املضيق بريف حمافظة محاة الشــمايل الغريب؛ ما أدى إىل مقتل 11 شــخصاً، بينهم 4 أطفال، 

و3 ســيدات، ختضــع بلــدة قلعــة املضيــق لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف اليــوم التــايل مــع الناشــط اإلعامــي حســن كنــاج، املوجــود يف بلــدة قلعــة املضيــق 
-عــر تطبيــق واتســاب-، وأفادنــا بروايتــه: 

“يــوم األربعــاء 20/ أيلــول قرابــة الســاعة 4:15 عصــراً عمَّمــت المراصــد علــى برنامــج Zello عــن تحليــق  
للطيــران الروســي فــي ســماء المنطقــة، مــا لبــث أن قصــف هــذا الطيــران بالصواريــخ الشــارع الرئيــس للســوق 
وســط البلــدة، كنــت فــي منزلــي الــذي يبعــد نحــو 500م عــن المــكان، خرجــت علــى الفــور ألطمئــن علــى 
والــدي وأخــي الذيــن كانــا يعمــان فــي منطقــة القصــف، لــدى وصولــي علمــت أن القصــف يبعــد عنهــم 
100م تقريبــاً، الدمــار فــي موقــع القصــف كان مريعــاً وعمليــات البحــث عــن الناجيــن وانتشــال الضحايــا قــد 
بــدأت، وأحــد األطفــال الناجيــن كان ينــزف ويجــري فــي المــكان مناديــاً “مامــا .. بــدي مامــا” وســط ذهولنــا 
لمظهــره. اســتمرَّت عمليــات اإلنقــاذ 9 ســاعات وكانــت حصيلــة الشــهداء 10، تــمَّ العثــور علــى بعضهــم 

أشــاء، أمــا المصابــون فــكان عددهــم قرابــة 40 شــخصاً بينهــم إصابــات خطيــرة.
لماذا قصفوا السوق الذي ال يوجد فيه إال المدنيون؟!!، السوق ليس مقراً عسكرياً يجوز لهم قصفه”.

جثمان أحد ضحايا جمزرة ارتكبتها قوات احللف السوري – الروسي يف بلدة قلعة املضيق/ ريف محاة/ يف 20/ 9/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVThtWkdqNTFraHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVThtWkdqNTFraHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTFCX05MTi1EQW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTFCX05MTi1EQW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaU0yX2JiV1RlQ2M/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Qalaat+Al+Madiq,+Syria/@35.4099315,36.3730714,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15246e2d071ea259:0x7c4133108f7573f4!8m2!3d35.4095969!4d36.3904282?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1049&token=D0AIiVrye64XCZije1Ksl5Sn3YHA5Hky
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzY5a2hpNjViaEU/view
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محافظة حمص:
اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصفــت امليليشــيات الشــيعية املواليــة للنظــام الســوري املتمركــزة يف قريــة األشــرفية ذات األغلبيــة 
الشــيعية يف ريــف محــص الشــمايل صــاروخ أرض - أرض علــى منــزٍل يف مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى 
إىل مقتل 7 أشــخاص دفعة واحدة، بينهم رضيعة وســيدة، وإصابة 5 آخرين جبراح. ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أمحــد أبــو حممــد الناشــط اإلعامــي يف مركــز تلبيســة اإلعامــي واملوجــود يف املدينــة 
-عــر تطبيــق واتســاب-،  وأفادنــا بروايتــه: 

“يــوم الخميــس 29 /أيلــول منــذ قرابــة الســاعة 6:30 مســاًء بــدأت مدفعيــة القــوات الشــيعية المتمركــزة 
فــي حاجــز مللــوك العســكري وقريــة األشــرفية ومحيطهــا القصــف علــى األحيــاء الســكنية فــي المدينــة بعــدة 
ــة األشــرفية صــاروخ  ــة فــي قري ــًا قصفــت الميليشــيات اإليراني ــة الســاعة 10:20 لي ــة. وقراب قذائــف متتالي
مــن المشــفى  مــع ســيارة اإلســعاف  تلبيســة، توجهــت مباشــرة  أرض – أرض علــى منــزل داخــل مدينــة 
الميدانــي لتغطيــة الحادثــة، وصلــت إلــى الموقــع بعــد دقيقــة ونصــف تقريبــاً، المنــزل كان مدمــراً بشــكل 
كامــل، اســتمرَّت عمليــات اإلنقــاذ حتــى السادســة مــن فجــر اليــوم التالــي. أســفر القصــف عــن مقتــل طفلــة 
ــاة ورافقهــا والدهــا إلــى مشــفى تلبيســة  ــم انتشــال الطفلــة كانــت علــى قيــد الحي وامــرأة و5 شــبان، حيــن ت

جثامــن بعــض ضحايــا جمــزرة ارتكبتهــا امليليشــيات الشــيعية املواليــة لقــوات النظــام الســوري يف مدينــة تلبيســة/ ريــف محــص/ يف 29/ 9/ 2017 
– مركــز تلبيســة اإلعامــي

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1061&token=vV9s12MxmDZlkH1JdoHo3fRYKWXfcESy
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1063&token=n7eTJRjOrNgbgdO0Nl73RH8vh0ttc2Vq
https://www.google.com.tr/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.8420539,36.711974,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!8m2!3d34.8422936!4d36.7307641?hl=en
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVTJiTjlwZGtGTGM
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFT2tiQTFpVmhxaFk/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFT2tiQTFpVmhxaFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1NxV1ZxVGdYc3c/view
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حيــث توقــف قلبهــا وتوفيــت، ال يمكننــي نقــل مشــاعر األب بكلمــات لكّننــي لــن أنســى دموعــه وردة فعلــه 
لــدى مفارقــة روح طفلتــه جســدها بعــد ســعادته بنجاتهــا. أمــا المصابــون فــكان عددهــم 5 بينهــم طفــل كانــت 

حالتــه حرجــة لكنــه نجــا بحمــد اهلل.
ال وجــود ألي مقــر عســكري داخــل مدينــة تلبيســة ويوجــد الثــوار علــى الجبهــات فقــط خــارج المدينــة. 

القصــف اســتهدف منطقــة مدنيــة”.

باء: القوات الروسية:
محافظة دير الزور:

األحــد 10/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 12:45 شــنَّ طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــن متتاليتــن بالصواريــخ 
–بفــارق قرابــة 5 دقائــق بــن الغارتــن- علــى معــر البوليــل – الدحلــة النهــري يف قريــة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ 

مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 10/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ معــر البوليــل – 
الصبحــة يف قريــة البوليــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 11/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ خيمــة للنازحــن يف باديــة قريــة زغــر 
شــامية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قريــة جديــدة بــكارة بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن، بينهــم 4 أطفــال وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.de/maps/place/Al+Boleel,+Syrien/@35.2149138,40.3667843,388m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://www.google.de/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.2010014,40.4090767,777m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://www.google.de/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.2010014,40.4090767,777m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15486c6d8a872ed5:0x31bdcbbeea613632!8m2!3d35.1948557!4d40.380291
https://www.google.com.tr/maps/place/Jadeed+Bakkarah,+Syria/@35.2358455,40.348234,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15486a4eb07ccb33:0xbd069658003fe64a!8m2!3d35.2332507!4d40.3649922?hl=en
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اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ بلــدة خشــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً )11 طفــًا وســيدة( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة –نازحــون مــن قريــة البوعمــرو بريــف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي-، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثاثــاء 26/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قريــة مــراط بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ حافلــة تُِقــلُّ مدنيــن يف قريــة البوليــل 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن بينهــم 3 ســيدات –نازحــون مــن مدينــة الســخنة بريــف حمافظــة 
محــص الشــرقي-، نشــر إىل أن الطــران ذاتــه ارتكــب جمــزرة أخــرى يف اليــوم ذاتــه جــراء قصفــه بالصواريــخ موقعــاً آخــر يف القريــة، 

راح ضحيتهــا 10 مدنيــن، بينهــم طفــل وســيدة، ختضــع قريــة البوليــل لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قريــة بريهــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفلتــان وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

احلادثــة.

الســبت 30/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 04:30 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدينــة البوكمــال 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال و5 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

محافظة إدلب:
اخلميــس 21/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى احلــي الشــرقي مــن مدينــة خــان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن )3 أطفــال، و3 ســيدات( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 

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

https://www.google.com.tr/maps/place/Khsham,+Syria/@35.2979531,40.2588839,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15483f87c0777f1d:0xb9f3b476c810539!8m2!3d35.2987144!4d40.2935452?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Marrat,+Syria/@35.3231493,40.2080721,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154815f86f6759f7:0x70666f7b2fc51af1!8m2!3d35.328345!4d40.2424588?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4408871,36.6297784,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4408871,36.6297784,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721?hl=en
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اإلثنــن 25/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ منطقــة “كــراج حلــب” وســط مدينــة 
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 3 ســيدات، وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح، 
إضافــة إىل دمــار كبــر يف املبــاين الســكنية واحملــات التجاريــة يف املنطقــة، ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة 

حتريــر الشــام وفصيــل احلــزب اإلســامي الرتكســتاين.

اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً وســط مدينــة حــارم بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 شــخصاً، بينهــم 7 أطفــال، و4 ســيدات، وإصابــة حنــو 15 آخريــن 

جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

محافظة حلب:
الثاثــاء 26/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى قريــة حويــر العيــس بريــف حمافظــة 
حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح، ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

تاء: التنظيمات اإلسامية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(:

محافظة الرقة:
اجلمعــة 4/ آب/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش قــرب مدرســة الفــاروق مشــال شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، الثاثــاء 12/ أيلــول/ 2017 متكنَّــا مــن التواصــل مــع 

ناشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا احلادثــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEhrZGRLdUp3VmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEhrZGRLdUp3VmM/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jisr+al-Shughur,+Syria/@35.8150919,36.3123962,15z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x1525b35fd5ed6f53:0xe5ed7ac125bad863!2sJisr+ash-Shugur,+Syria!3b1!8m2!3d35.8954978!4d36.3931354!3m4!1s0x1524496330940beb:0xba47f0808c645a96!8m2!3d35.8144724!4d36.3199425
https://www.google.com.tr/maps/place/Haram,+Syria/@36.2130659,36.5111525,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15259bfa3a704297:0xac1664434c8367ca!8m2!3d36.2122529!4d36.5202616?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1058&token=EwKQd1M5JWZ1xauLZMLwVcPbyvaCP4uj
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1059&token=lPBSM9oQwRkh7fAd4qzfELowc4szmgFy
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1059&token=lPBSM9oQwRkh7fAd4qzfELowc4szmgFy


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

ثاء: قوات التحالف الدولي:
محافظة الرقة:  

األربعاء 2/ آب/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات التحالف الدويل بالصواريخ بناء سكنياً يف حي التوسعية مشال 
غرب مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وســيدتان، األحد 10/ أيلول/ 2017 متكنَّا 

من التواصل مع ناشــطي املنطقة الذين أكدوا احلادثة، خيضع حي التوســعية لســيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

اجلمعــة 1/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً –يعــرف ببنــاء 
احليــون- جمــاور لفــرن اجلزيــرة يف حــي الفــردوس وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان 

وســيدتان، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 2/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً جمــاور لبنــاء معهــد 
اخلليــل الواقــع جنــوب دوار النعيــم وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســيدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 4/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ شــارع 23 آذار وســط مدينــة 
نــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر(، بينهــم 5 أطفــال و3 ســيدات، ختضــع  الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن )مــا متكَّ

املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثاثــاء 5/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بنــاًء ســكنياً يف حــي الدرعيــة مشــال غــرب 
مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 11 مدنياً –نازحون من مدينة دير الزور-، بينهم 5 أطفال و3 ســيدات، خيضع حي الدرعية 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

محافظة دير الزور:
الســبت 9/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً -يتخــذه تنظيــم 
داعش ســجناً للمعتقلن- واقعاً خلف مبىن األمن السياســي ســابقاً يف مدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى 
إىل مقتــل 14 مدنيــاً مــن معتقلــي الســجن، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+23+%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%8C+Ar+Raqqah,+Syria%E2%80%AD/@35.9511942,39.0157896,14z/data=!4m5!3m4!1s0x1537182506b3102b:0xd120c6a3bb7340c!8m2!3d35.950291!4d39.0188044?dg=dbrw&newdg=1
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+23+%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%8C+Ar+Raqqah,+Syria%E2%80%AD/@35.9511942,39.0157896,14z/data=!4m5!3m4!1s0x1537182506b3102b:0xd120c6a3bb7340c!8m2!3d35.950291!4d39.0188044?dg=dbrw&newdg=1
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Bukamal,+Syria/@34.4525981,40.881328,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463f8d633dcad5:0x76132ccb499c5ba0!8m2!3d34.4653258!4d40.9081831?hl=en
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الثاثــاء 12/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة 
الشــهابات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال و4 

ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 17/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــي الصناعــة يف مدينــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال 

وســيدتان، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 18/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة املراشــدة التابعــة ملدينــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن )5 أطفــال وســيدة( مــن عائلتــن، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

محافظة الحسكة:
اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منــزاًل يف قريــة املعمــاري 
التابعــة لبلــدة مركــدة بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 أطفــال مــن عائلــة واحــدة، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش 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.

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B023'24.7%22N+40%C2%B011'13.6%22E/@35.3939195,40.2075458,11594m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.390186!4d40.187101
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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.

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن تنظيــم داعــش وقــوات التحالــف الــدويل 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؟...
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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. 

إلى 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 ثانيــة.
2. البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلن عر الكشف عن مصر 76 ألف متٍف لدى النظام السوري.

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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