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اجلمعة 6 كانون الثاين 2017

ما اليقل عن 486 جمزرة يف 2016

ما اليقل 34 جمزرة يف كانون األول 2016
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

أواًل: امللخص التنفيذي:
• حصيلة اجملازر يف عام 2016:

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.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGp5YXlzS1Y5M00/view
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وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 486 جمزرة يف عام 2016، توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 249

ابء: القوات الروسية: 158
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

    - تنظيم داعش: 27
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 16
جيم: قوات التحالف الدويل: 19

خاء: جهات أخرى: 17

توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:
حلــب: 170، إدلــب: 98، ريــف دمشــق: 63، ديــر الــزور: 48، الرقــة: 36، محــص: 30، محــاة: 13، درعــا: 13، 

احلســكة: 10، الالذقيــة: 3، دمشــق: 1، طرطــوس: 1.
كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبقتــل 5417 شــخصاً، بينهــم 1640 
طفــاًل، و903 ســيدات، أي أن %47 مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى أن 

االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
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حلب إدلب ريف دمشق دير الزور الرقة حمص حماة درعا الحسكة الالذقية دمشق طرطوس
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قوات النظام السوري القوات الروسية تنظيم داعش فصائل المعارضة قوات التحالف الدولي جهات أخرى
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توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:
قوات النظام السوري: 2411 شخصاً، بينهم 754 طفاًل، و394 سيدة.

القوات الروسية: 1889 شخصاً، بينهم 571 طفاًل، و267 سيدة.
تنظيم داعش: 486 مدنياً، بينهم 64 طفاًل، و113 سيدة.

فصائل املعارضة املسلحة: 128 مدنياً، بينهم 59 طفاًل، و17 سيدة.
قوات التحالف الدويل: 321 مدنياً، بينهم 132 طفاًل، و74 سيدة.

جهات أخرى: 182 شخصاً، بينهم 60 طفاًل، و38 سيدة.

• حصيلة اجملازر يف كانون األول 2016
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 34 جمزرة يف كانون األول، توزعت على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 18
ابء: القوات الروسية: 8

اتء: قوات التحالف الدويل: 4
اثء: جهات أخرى: 4

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

توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف كانون األول 2016، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 5 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- 9 جمازر يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بن فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام.
- 4 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

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

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

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبقتــل 393 شــخصاً، بينهــم 137 
أن  نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى  نســاء وأطفــال، وهــي  هــم  الضحــااي  مــن   51% أن  طفــاًل، و61 ســيدة، أي 

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

قوات النظام السوري: 215 شخصاً، بينهم 78 طفاًل، و36 سيدة.
القوات الروسية: 99 شخصاً، بينهم 31 طفاًل، و9 سيدات.

قوات التحالف الدويل: 42 مدنياً، بينهم 12 طفاًل، و8 سيدات.
جهات أخرى: 37 مدنياً، بينهم 16 طفاًل، و8 سيدات.

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

حمافظة إدلب:
األحد 4/ كانون األول/ 2016 شــنَّ طريان النظام الســوري اثبت اجلناح )ســيخوي 
24( غارتــن ابلصواريــخ جنــوب شــارع اخلطيــب يف األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 
وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 20 شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال وســيداتن، 
وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح، ننــوه إىل أن طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح شــنَّ 

6 غــارات علــى املدينــة يف ذلــك اليــوم تســببت يف مقتــل 26 شــخصاً.
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حلب إدلب ريف دمشق دير الزور حمص درعا حماة الرقة الحسكة
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قوات النظام السوري القوات الروسية قوات التحالف الدولي جهات أخرى

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=582&token=uligrlIYkxEKwrLK0SVwSlormOrfWEdh
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2Q3ZWpHbmlaRWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkIzX1BSZXBYaE0/view
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األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 شــنَّ طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( غــارة ابلصواريــخ علــى منطقــة دوار 
جــوين مشــايل شــارع اخلطيــب يف األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن 
فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص دفعــة واحــدة، ننــوه إىل أن طــريان النظــام الســوري 

اثبــت اجلنــاح شــن 6 غــارات علــى املدينــة يف ذلــك اليــوم تســببت يف مقتــل 26 شــخصاً.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى املــزارع الشــرقية مــن بلــدة 
التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل 

مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال وســيداتن(.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قرابــة 2:40 عصــراً قصــف طــريان النظــام 
لســوق  اجلنــويب  املدخــل  ابلصواريــخ   )24 )ســيخوي  اجلنــاح  اثبــت  الســوري 
اخلضــار قــرب مبــى احملكمــة الشــرعية يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة 
فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 35 شــخصاً، بينهــم 11 طفــاًل، وإصابــة قرابــة 

60 آخريــن جبــراح.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( ابلصواريــخ املبــاين الســكنية 
وســط بلــدة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح 

الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص، بينهــم طفــالن، إضافــة إىل دمــار كبــري يف بناَءيــن.

اثبــت  الســوري  النظــام  طــريان  قصــف   2016 األول/  كانــون   /6 الثــالاثء 
اجلنــاح ابلصواريــخ شــارع البــازار وســط مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح 
الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، إضافــة إىل 

إصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=583&token=HohAGrCWVtCVZzESjhtJfY2845FSV8ss
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEUtaExLM0ZqMDA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=583&token=HohAGrCWVtCVZzESjhtJfY2845FSV8ss
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOWcxVHZBWUpYQU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEUtaExLM0ZqMDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZGotMEN0ZkJsM1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOW5VNl9CNHZoeFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOW5VNl9CNHZoeFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYzJRRmlRS1NBOXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdTFPODJpX29lWmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdkFDTVJwc2UyT2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTVjY2xMZC01ZXM/view
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الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح 
ابلصواريــخ مدخــل الســوق الرئيــس وســط مدينــة ســرمن بريــف حمافظــة إدلــب 
املعارضــة املســلحة وجبهــة  بــن فصائــل  الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة 
فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال 

وســيدة، وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح.

الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ حيَّــاً ســكنياً وســط مدينــة تفتنــاز 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 

5 أشــخاص، بينهــم طفــل، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح.

األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح حيَّــاً ســكنياً يف منطقــة الســوق وســط مدينــة 
ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى 

إىل مقتــل 7 أشــخاص، بينهــم 3 طفــالت وســيدة، وإصابــة حنــو 12 آخريــن جبــراح.

حمافظة حلب:
ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً علــى املبــاين الســكنية قــرب مدرســة 
عبــد القــادر النجــار يف حــي اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث اجملــزرة 
-خيضع لســيطرة قوات النظام الســوري حلظة إعداد التقرير-، ما أدى إىل مقتل 25 شــخصاً، بينهم 15 طفاًل، و6 ســيدات.

حمافظة محص:
الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف تزامنــاً مــع إطالقهــا الرصــاص مــن رشاشــاهتا 
علــى عائــالت انزحــة مــن مدينــة تدمــر قــرب منطقــة الــدوة بريــف حمافظــة محــص الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا 

أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )طفلــة و4 ســيدات(. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=585&token=38oexiVasS6kTMWd7fXIKg2SOePqfNx9
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=586&token=aacydHzqnKoJhO2AF0xuDEcWT4OjAOgA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX1ZObDdsOWk2OHM/view
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حمافظة ريف دمشق:
اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 ألقــى طــريان النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة عــن الفيجــة يف 
منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص دفعــة 

واحــدة، بينهــم ســيدة، وإصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح.

صبــاح اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري 
اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مدرســة اهلامشيــة وحمطيهــا يف مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم طفلتــان وســيدة، وإصابــة 

حنــو 30 آخريــن جبــراح.

اخلميس 29/ كانون األول/ 2016 قرابة 4:00 عصراً قصف طريان النظام 
الســوري اثبــت اجلنــاح - للمــرة الثانيــة -  ابلصواريــخ مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال وســيدة(، 

وإصابــة حنــو 20 آخريــن حبــراح.

حمافظة دير الزور:
اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قريــة حطلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، اخلاضعة لســيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنين دفعة واحدة )طفالن و3 ســيدات(.

الثــالاثء 27/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قريــة احلجنــة بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، و4 ســيدات.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=590&token=JrykXlcnXX16MRDNLuU1bdEhQPCHuhA3
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHZwMlBaTy1YY0E/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=591&token=taqb5UNmy6IdmCnAsfCjlGtIs5Z0J1E2
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRDBUQ19uREctZnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQlpUNTFaRmRmTHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNDlsQ25GblhhN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVENmUXJLWUs3dWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWpPMFJhdW9obUk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

حمافظة محاة:
اإلثنــن 12/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان النظــام الســوري/ روســي اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قريــة جــروح التابعــة 
لناحيــة عقــريابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 35 مدنيــاً، بينهــم 16 

طفــاًل، و6 ســيدات.

حمافظة درعا:
األربعــاء 28/ كانــون األول/ 2016 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى منطقــة درعــا البلــد يف مدينــة درعــا، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم طفلة و3 سيدات.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب:

مســاء األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املبــاين الســكنية الواقعــة 
علــى الطريــق املــؤدي إىل حــي الكالســة مــن حــي اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 
وقــت حــدوث اجملــزرة - خيضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر، مــا أدى إىل مقتــل 15 شــخصاً، بينهــم 

6 أطفــال وســيداتن. 

فجــر اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ األجــزاء الشــمالية مــن حــي 
املرجــة مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث اجملــزرة -خيضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-، مــا أدى إىل مقتــل 9 أشــخاص، بينهــم 3 أطفــال.

مســاء األربعــاء 7/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حميــط مســجد صبحــان 
يف حــي الكالســة مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث اجملــزرة -خيضــع لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 شــخصاً. 

ظهــر الســبت 24/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنه روسي ابلصواريخ األجزاء الشمالية الغربية من مدينة األاترب بريف حمافظة 
حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل 

6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb3ZuSDNHQzlmejg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOWNjQXQ4WHBKT1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQUQ0Ym9DdnpTdWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQUQ0Ym9DdnpTdWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUkR0al9UWmlJaDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcVVzSFJwNlNtYVU/view
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ظهــر اجلمعــة 30/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منطقــة احلامديــة يف بلــدة 
اتدف بريــف حمافطــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 

4 أطفــال وســيداتن.

حمافظة إدلب:
اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حــارة منصــور يف احلــي الشــمايل 
من مدينة إدلب، اخلاضعة لســيطرة مشــرتكة بن فصائل املعارضة املســلحة وجبهة فتح الشــام؛ ما أدى إىل مقتل 11 شــخصاً، 

بينهــم 7 أطفــال، و3 ســيدات، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح.

الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــن ابلصواريــخ علــى املنــازل الســكنية يف 
احلــي الغــريب مــن مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة 

فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أشــخاص دفعــة واحــدة، وإصابــة حنــو 16 آخريــن جبــراح.

حمافظة الرقة:
اإلثنــن 12/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدينــة الرقــة، اخلاضعــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال وســيدة، وإصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح.

حاء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة حلب:

ظهــر الثــالاثء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ املنــازل الســكنية يف حميــط 
مســجد أيب بكــر الصديــق يف بلــدة البزاعــة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 

مدنيــن مــن عائلــة واحــدة )6 أطفــال وســيدة(.

حمافظة الرقة:
اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مؤسســة امليــاه يف بلــدة اجلرنيــة بريــف 

حمافظة الرقة الشــمايل، اخلاضعة لســيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنين من العاملن يف املؤسســة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=592&token=HnuxPPBKif4WpFx0xWfZBPM4bEkrdzZK
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVcwR1JHR0tWejQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=587&token=qLVyEYIufy1A1K6hTRoWuR1fs2q0S0e8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=584&token=0krX7PRpuYpk0QtgJjliNWSXcYiyV6VL
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اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قريــة معيزيلــة بريــف حمافظــة الرقــة 
الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و6 ســيدات.

اخلميــس 22/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قريــة جعــر بريــف حمافظــة الرقــة 
الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة.

واو: جهات أخرى:
حمافظة حلب:

صبــاح اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل/ الرتكــي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ األجــزاء الشــرقية مــن مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، مــا 

أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال وســيداتن.

ظهــر اخلميــس 22/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل/ الرتكــي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ املباين الســكنية يف األجزاء الشــمالية الشــرقية من مدينة الباب بريف حمافظة حلب الشــرقي، اخلاضعة 
لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، و3 ســيدات، نشــري إىل أن غــارات الطــريان ذاتــه يف 

ذلــك اليــوم علــى املدينــة؛ تســببت يف مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 12 طفــاًل، و6 ســيدات.

صبــاح اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــريان التحالــف الــدويل/ الرتكــي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ املباين الســكنية يف شــارع زمزم يف مدينة الباب بريف حمافظة حلب الشــرقي، اخلاضعة لســيطرة تنظيم 
داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات، نشــري إىل أن غــارات الطــريان 

ذاتــه يف ذلــك اليــوم علــى املدينــة تســببت يف مقتــل 21 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، و6 ســيدات.

حمافظة احلسكة:
األربعــاء 7/ كانــون األول/ 2016 انفجــر لغــم أرضــي مــزروع علــى طريــق تــل محيــس- القحطانيــة قــرب قريــة اخلويتلــة شــرقي 
مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(، لــدى مــرور حافلــة تُِقــلُّ عمــال حقــل رميــالن النفطــي –الواقــع ببلــدة الرميــالن 
يف ريــف احلســكة الشــمايل واخلاضعــة لســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة- ابلقــرب منــه؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص دفعــة واحــدة 

)4 عمــال وســائق الشــاحنة(، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بــزرع اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=581&token=M4c3p6BdopbYPx7twDT8NUxIGOiMUPRx
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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 القــوات احلكوميــة والقــوات الروســية قامــت ابنتهــاك أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق 

يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري دويل، فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
2. أيضــاً تــرى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن مــا حــدث يف تلــك اجملــازر، واملتمثــل يف جرميــة القتــل يــؤدي إىل جرميــة 

ضــد اإلنســانية.
3. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو إحلــاق الضــرر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً 
إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة، ويف مجيــع احلــاالت املذكــورة مل نتأكــد مــن وجــود هــدف عســكري قبــل أو أثنــاء اهلجــوم.

4. إن حجــم اجملــازر، وطبيعــة اجملــازر املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 
املنســقة للهجمــات، ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

القوات األخرى:
ارتكــب كل مــن تنظيــم داعــش وفصائــل املعارضــة املســلحة 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 القــوات احلكوميــة والقــوات املواليــة هلــا، 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 اجلرميــة.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطن يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
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.
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5. يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف حفــظ األمــن والســلم األهليــن يف ســورية؛ ألن االنتهــاكات الــي قامــت هبــا 
احلكومــة الســورية ُتشــكل هتديــداً صارخــاً لألمــن والســلم الدوليــن.

6. إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كحــزب هللا واأللويــة الشــيعية 
األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

7. تطبيــق مبــدأ “محايــة املدنيــن” الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى احلالــة الســورية عــام 2005، ونؤكــد علــى 
أن هــذا املبــدأ إن مل يُطبــق يف ســورية فأيــن ســُيطبق؟...

8. التوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

شكر وعزاء
كل 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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