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األربعاء 7 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 47 جمزرة يف تشرين الثاين 2016
بينهم 43 جمزرة على يد النظام السوري والروسي

أواًل: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 47 جمزرة يف تشرين الثاين، 

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

األجنبية(: 27
ابء: القوات الروسية: 16

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 1
اثء: قوات التحالف الدويل: 3

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

حول منهجيتنا يف توثيق الضحااي، نرجو زايرة الرابط.

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

- 19 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
املسلحة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  مناطق خاضعة  6 جمازر يف   -

وجبهة فتح الشام.
- جمزراتن يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل:
حلب: 16، إدلب: 11، ريف دمشق: 8، الرقة: 3، دير الزور: 3، محص: 

3، درعا: 2، محاة: 1.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

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

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 453 شخصاً، بينهم 173 طفاًل، 
و77 سيدة، أي أن %56 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

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

القوات احلكومية: 254 شخصاً، بينهم 102 أطفال، و39 سيدة.
القوات الروسية: 158 شخصاً، بينهم 56 طفاًل، و29 سيدة.

فصائل املعارضة املسلحة: 8 أطفال.
قوات التحالف الدويل: 33 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و9 سيدات.

تفاصيل التقرير:
ألف: القوات احلكومية:

حمافظة حلب:
عصر األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على األجزاء الغربية من قرية القامسية 
5 مدنيني  املسلحة؛ ما تسبب مبقتل  املعارضة  الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل  بريف حمافظة حلب  لبلدة عينجارة  التابعة 

معظمهم من عائلة واحدة، )4 أطفال وسيدة(، اجلدير ابلذكر أن أحد هؤالء األطفال تويف يف وقت الحق متأثراً إبصابته.

صباح اخلميس 3/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ قرية ميزانز بريف حمافظة حلب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 10 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال وسيداتن.

فجر األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على املباين السكنية يف حي الصاخور 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنيني بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، )أب 

وأم وأطفاهلما األربعة(.

اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية املتمركزة يف معامل الدفاع يف مدينة السفرية بريف 
حمافظة حلب صاروخ أرض - أرض على املباين السكنية يف شارع علي بن أيب طالب يف حي املشهد مبدينة حلب، اخلاضع 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 9 مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفل.
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القوات الحكومية القوات الروسية فصائل المعارضة المسلحة قوات التحالف الدولي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeW5XRXRLMWNHdmM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=542&token=r0zdXOzDHgZNJ8C7YdKdBxq425GcvmlN
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صباح األربعاء 30/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف عائالت انزحة يف منطقة دكاكني حجيج 
يف حي جب القبة مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 45 مدنياً، بينهم 15 طفاًل، 

و15 سيدة.

حمافظة ريف دمشق:
األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 

لسيطرة الفصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي 
دمشق،  ريف  مبحافظة  الشرقية  الغوطة  يف  محورية  مدينة  ابلصواريخ 
اخلاضعة لسيطرة الفصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 6 من 
انزحي منطقة املرج، بينهم 4 أطفال وسيدة، وإصابة 10 آخرين جبراح.

 8 احلكومية  املدفعية  قصفت   2016 الثاين/  تشرين   /6 األحد 
قذائف هاون يف حميط روضة أجيال املستقبل يف حي زحلة مبدينة 
املعارضة  حرستا يف حمافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املسلحة، سقطت إحدى هذه القذائف على ساحة الروضة؛
ما أدى إىل مقتل 9 أطفال، وإصابة حنو 25 آخرين جبراح.

اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /10 اخلميس 
ريف  مبحافظة  الشرقية  الغوطة  يف  دوما  مدينة  ابلصواريخ  حكومي 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 
9 مدنيني دفعة واحدة، بينهم 4 أطفال وسيداتن، وإصابة حنو 30 

آخرين جبراح.

اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /17 اخلميس 
ريف  مبحافظة  الشرقية  الغوطة  يف  دوما  مدينة  ابلصواريخ  حكومي 
إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق، 
مقتل 7 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة، 

وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnBoVzlaNlQ2Rms/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=565&token=gOllOAmOggm8MPpz69lUc2TL5tQ8Z485
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=564&token=CDWCjvELOG2EgRvfqvquvLXO2gaxkamN
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRExWUzREMHdueG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRExWUzREMHdueG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOF9wNklheEpZSTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVFc1YlhuWXBzMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVFc1YlhuWXBzMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXFNcU5WMGJ5VEU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=544&token=r4ZINjVNoBm6Nr9BrBmOiAkGEhikwYuO
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVEJ1b0M3YjVRTXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbkE4RFZnd0lrcnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdDA3Mk40WVZDWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFblE0X3hQTk85T00/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=545&token=XGWmsyvFplCwFloYzHXSm8aF3orQmIFa
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=566&token=xAoYhySBttBpd28uCKZep6so5QJFS3Ug
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeTV5eG9EWkItRWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVnpqSkJUMkZZbTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZU1yeGJZTUQ3VUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNFRrRWVVWlBNVDQ/view
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اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدينة سقبا يف الغوطة الشرقية مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 6 مدنيني دفعة واحدة، وإصابة حنو 20 آخرين جبراح.

اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /18 اجلمعة 
حكومي ابلصواريخ بلدة جسرين يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف 
إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق، 
مقتل 7 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وسيدة، 

وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف والصواريخ مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفالن، وإصابة 

قرابة 15 آخرين جبراح.

حمافظة محص:
اإلثنني 28/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت القوات احلكومية صاروخاً حممواًل على الكتف على جرار زراعي يف قرية السمعليل 
بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 5 مدنيني بينهم 3 سيدات، وعقب جتمع 
بعض عناصر فصائل املعارضة إلسعاف وانتشال الضحااي عاودت القوات ذاهتا القصف على املنطقة بصاروخ اثٍن حممول على 

الكتف أيضاً؛ ما تسبب مبقتل 6 من عناصر هذا الفصيل.

حمافظة إدلب:
األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي 4 صواريخ على املباين السكنية الواقعة على الطريق العام 
املؤدي إىل بلدة ترمانني من مدينة الداان بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام، مستهدفة مقراً عسكرايً اتبعاً ألحد فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 9 أشخاص )أربعة منهم 

مسلحون( دفعة واحدة، بينهم طفلة.
نعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً للقانون الدويل االنساين، ألن املستهدف هو مقر عسكري، وقد أوردانها يف التقرير لتسجيلها 

ضمن احلوادث اليت تسببت يف خسائر ابألرواح البشرية، حىت لو كانت ضمن اجملال الذي يُتيحه القانون الدويل اإلنساين.

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( ابلصواريخ بناءين سكنَيني يف منطقة 
التل وسط مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام؛ ما تسبب مبقتل 11 مدنياً، )6 أطفال، و3 سيدات -اثنتان منهما توفيتا مع جنينيهما(، وإصابة قرابة 5 آخرين جبراح.

اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /8 الثالاثء 
حكومي )سيخوي 22( ابلصواريخ قرية بعربو بريف حمافظة إدلب 
املسلحة  املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  اجلنويب، 
وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل 18 مدنياً معظمهم من عائلة 

واحدة، بينهم 13 طفاًل وسيدة، وإصابة حنو 6 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=567&token=7EzgNr2Xh8q3h1G2t0IMtdGlgeNFrjco
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=546&token=RMYiJFxVMOgPSgYMxNLMCCnYpEtozaLg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeS1renNBWUFZaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQVhMcWNCSEpvNVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeS1renNBWUFZaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZWwxZENIWTdPZTA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=569&token=xXebFasQ8S6iZqplxAjqkcUl7UoJXO8k
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWGVuM2RnV1ZOVzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdnVQcHdHRVFheVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDBsVm0zRHEzWWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajlaWWlCQTJYdWM/view
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اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /13 األحد 
حكومي ابلصواريخ املباين السكنية يف احلي الشمايل من مدينة خان 
شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني 
 5 مبقتل  تسبب  ما  الشام؛  فتح  وجبهة  املسلحة  املعارضة  فصائل 

مدنيني، هم سيدة وأطفاهلا األربعة، وإصابة قرابة 7 آخرين جبراح.

ليل اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ املنازل السكنية وسط بلدة الركااي 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل 5 

مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفالن وسيداتن.

اإلثنني 26/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت طائرات اثبنة اجلناح حكومية ابلصواريخ مبىن احملكمة اإلسالمية يف األطراف 
الشمالية الشرقية من بلدة جباال بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام؛ ما تسبب مبقتل 5 أشخاص دفعة واحدة.

حمافظة درعا:
اجلناح  1:30 ظهراً شنَّ طريان اثبت  قرابة   2016 الثاين/  10/ تشرين  اخلميس 
بريف  األردنية  السورية  احلدود  عند  نصيب  معرب  على  ابلصواريخ  غارتني  حكومي 
حمافظة درعا اجلنويب الشرقي، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، استهدفت 
الصواريخ مساكن مؤقتة لنازحني داخل املعرب؛ ما تسبب مبقتل 10 أشخاص من 

عائلتني، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة قرابة 4 آخرين جبراح.

حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /23 األربعاء  ظهر 
صاروخني على السوق التجاري يف مدينة جاسم بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 8 أشخاص دفعة واحدة.

حمافظة محاة:
الثالاثء 22/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  بريف حمافظة محاة  اللطامنة  مدينة  اخلرسانة يف  بدقة( ابلصواريخ ورشة لصب 

املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 8 أشخاص دفعة واحدة، إضافة إىل إصابة حنو 10 آخرين جبراح.

حمافظة دير الزور:
األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ قرية مراط بريف حمافظة دير الزور الشرقي، 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني من عائلة واحدة، )3 أطفال وسيداتن(.

الزور  بريف حمافظة دير  قرية حطلة  اجلناح حكومية ابلصواريخ  2016 قصفت طائرات اثبتة  الثاين/  25/ تشرين  اجلمعة 
الشرقي، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 5 مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFXzl0OFNXN2tRM2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVpqTGJFTFdBenM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=570&token=P2rRbRwN1fmAXvfZenkZkHW9IezK2vVH
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=571&token=K3YIjo3cHqtS3dlHDWbXdXK51SYu3HIE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZjNNTy1jaEJ1aWc/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=572&token=RxNEWRePdRYuMSxFhfI3Cty42zUOvJ1d
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=573&token=ZS69SGbnfdzpULWqOAihkE6OCOkVn3md
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=575&token=MUm0wG2IQbQYl467rkCSoyLrBGf25ZlH
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXkwVm43aUlFWkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZjIzcEtRY3BPa1U/view
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األحد 27/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ حي احلميدية مبدينة دير الزور، اخلاضع 
لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 25 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب:

نعتقد  الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح  ظهر اجلمعة 4/ تشرين 
أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف منطقة املزارع يف بلدة كفرانها بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب 
مبقتل 10 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.

مساء األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه 
روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف القسم الشرقي من مدينة دارة عزة بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب 

مبقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال وسيداتن.
 

فجر اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على منزل سكين يف األجزاء 
الشمالية الغربية من مدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 

5 مدنيني من عائلة واحدة، وهم 4 أطفال وسيدة.

عصر األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية يف األجزاء 
الشمالية الغربية من بلدة ابتبو بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 22 

مدنياً، بينهم 4 أطفال، و7 سيدات.

ظهر األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حي السكري 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 10 مدنيني دفعة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة.

طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /18 اجلمعة  صباح 
السكنية  املنازل  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت 
اخلاضعة  الغريب،  حلب  حمافظة  بريف  عرادة  قرية  شرق 
 7 مقتل  إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة 
مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وسيدة.

عصر اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية شرقي قرية 
ايقد العدس بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 

أطفال، و4 سيدات.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=554&token=nPYKIAQyTFA1XKGDtJ7NV1AKfVzc4YKi
https://youtu.be/oz84in2tuek
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUDZ5c3J2Y2taemM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFalFpNFktVzZTdWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRDZ3X0t0dk55Rkk/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFWXNYZDhGUUUyNlU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcDRXS0FBbzBNaEU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=541&token=XWWd5Z0lVBhAFOTOcDYMQ9DML777U1ZI
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVdGSFFiY2VPRVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk5mZXlRdTBMT1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk5mZXlRdTBMT1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNlhjaTVUOFkwYVk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=559&token=EGZhKb8tyCSX5jCnLAJuYXO6F3CN5fRz
https://youtu.be/f4Ozbbino-0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb0o3NFFWLXdlVDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb3g1OU5MemNMa00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaF90NmJINEJOcW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMjc5VHJqTEZ2QUk/view
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أمحد اخلطيب إعالمي الدفاع املدين يف ريف حمافظة حلب الشمايل -عرب حسابه 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-، وأفاد ابلتايل:

“يوم اجلمعة 18/ تشرين الثاين قصف الطريان احلريب ستة صواريخ على قرية ايقد العدس قرب مدينة عندان ابلريف الشمايل 
ملدينة حلب، توجهت برفقة عناصر الدفاع املدين إىل املوقع املستهدف، وعملنا برفقة منظومات اإلسعاف ومبساعدة بعض 
الناجني من القصف على انتشال جثامني الضحااي، وكان معظمهم من املدنيني العائدين من قطاف الزيتون، استمر عمل فرق 
الدفاع املدين حىت وقت متأخر وقد متكنَّا بعد ست ساعات من انتشال ثالثة أطفال -ال تتجاوز أعمارهم أربع سنوات- على 

قيد احلياة من حتت األنقاض، عادت فرق الدفاع املدين يف اليوم التايل إىل املوقع وانتشلت جثث 3 رجال.
املنطقة اليت تعرضت للقصف منطقة مدنية حبتة اليوجد فيها أي وجود عسكري، وقد تركز القصف على ميكروابص يُقلُّ 8 

مدنيني وسط جمموعة من املنازل السكنية القدمية، تسبب القصف بدمار هائل يف املنطقة”.

ظهر اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية يف حميط 
مسجد بلدة تقاد بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 12 مدنياً، بينهم 

6 أطفال، و3 سيدات.

الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف اجلهة  ظهر األحد 27/ تشرين 
الغربية من بلدة عينجارة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 12 مدنياً.

صباح الثالاثء 29/ تشرين الثاين 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي عائالت انزحة على الطريق املؤدي إىل 
حي جب القبة من حي ابب النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 17 مدنياً.

حمافظة إدلب:
األربعاء 9/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ احلي الشمايل من بلدة مشمشان 
شرقي مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني دفعة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة، اجلدير ابلذكر أن طرياانً اثبت اجلناح نعتقد أنه 
روسياً قصف 4 صواريخ على احليـنََي الشمايل واجلنويب من بلدة مشمشان يف هذا اليوم ما تسبب مبقتل 8 مدنيني، بينهم 4 

أطفال وسيداتن، وإصابة حنو 9 آخرين جبراح.

الثالاثء 15/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية وسط بلدة كفر 
جالس بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل 

6 مدنيني، بينهم طفل وسيدة، وإصابة قرابة 7 سيدات آخرين جبراح، إضافة إىل دمار كبري يف 6 مباين.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=560&token=dO2Z2r8WfQNKOvEHGWu7y61FU3sdE50H
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=562&token=A3OXfuHdRu15xfSitiUZcIbLT3tPIMj9
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=561&token=DoDZZ0RJLqZTQJPCakqch2rWeAh9FZs9
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNl9aWUJ4ZXZTY3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNl9aWUJ4ZXZTY3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTEyRzdSR2JwMU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHM5UDdsMkN0cE0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=576&token=BjfxZK9LPDpWN0sWjDkO6yEfa1O057bx
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWdoWDhSdXVGWTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT2xXRnNLQzJSNWM/view
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اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً وسط بلدة كفر جالس 
بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل 6 

مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية قرب سكة القطار 
يف احلي الغريب من قرية مرج الزهور جنوب شرق مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة 
بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيداتن، 

وإصابة حنو 6 آخرين جبراح.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ معمل طبيخ للبطارايت قرب حمطة 
الكهرابء الرئيسة يف األطراف الشرقية من مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 

الشام؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني من العاملني يف املعمل.

حمافظة محص:
اخلميس 3/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني على املباين السكنية يف األحياء 
اجلنوبية من مدينة الرسنت بريف حمافظة محص الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل 7 مدنيني 

دفعة واحدة، بينهم 6 أطفال، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي وائل مجعة من مدينة الرسنت -عرب برانمج السكايب- الذي 

أفادان بروايته:
“اخلميس 3/ تشرين الثاين قصف الطريان احلريب صاروخني على منازل عربية قدمية يف جنوب مدينة الرسنت، كنت بعيداً 
عن موقع القصف قرابة 50 مرتاً، علمت أن القصف أصاب منزل أمين إدريس واملنطقة احمليطة به، قامت فرق الدفاع املدين 
ابنتشال جثامني أمين و5 أطفال )اثنان منهم هم أبناء أمين( من حتت األنقاض، كما مت انتشال طفلة على قيد احلياة لكنها 

فارقت احلياة بعد قرابة ساعتني بسبب إصابة خطرة يف رأسها. 
تسبب القصف بدمار ستة منازل وابتت غري صاحلة للسكن أبداً، أؤكد أن املنطقة املستهدفة هي منطقة مدنية واليوجد هبا 

أي تواجد عسكري.”

جيم: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

صباح األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 سقطت صواريخ عدة على مدرسة الفرقان احملدثة يف حي الفرقان مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها رامجة صواريخ متمركزة يف بلدة املنصورة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 8 أطفال دفعة واحدة.

خاء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ قرية اهليشة التابعة لناحية عني عيسى 
بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 21 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و6 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN0tEYV9iZGdKTHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVV9SMUQ3T1J2ckU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=568&token=uZBoI8kJ4TqxqzWJP4NOEmioOrexsDNN
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الرقة  التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ قرية بعاص بريف حمافظة  الثاين/ 2016 قصف طريان  السبت 19/ تشرين 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفلة، وإصابة قرابة 10 آخرين جبراح.

اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ قرب مفرق “حزمية - ميسلون” 
يف قرية الصاحلية بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني من عائلة واحدة، 

انزحني من قرية بعاص، بينهم 3 سيدات.

االستنتاجات:
القوات احلكومية والقوات الروسية:

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

يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.

2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد اإلنسانية.

3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.

العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  املتكررة، ومستوى  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر 
املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

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

منهجي وواسع النطاق.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

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

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.

3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.
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4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا ُتستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.

5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 
احلكومة السورية ُتشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.

الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حُتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6
األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.

7. تطبيق مبدأ “محاية املدنيني” الذي أقرَّته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 
هذا املبدأ إن مل يُطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...

8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية” فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، والتوقف 
عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل إىل املوالني للحكومة السورية.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين 
سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.
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