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السبت 5 كانون الثاين 2019

توثيق ما ال يقل عن 223 جمزرة يف 
سوراي يف عام 2018

بينها 4 جمازر يف كانون األول



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص  كانون األول. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف كانون األول.
خامساً: تفاصيل أبرز اجملازر يف عام 2018.

سادساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 أخــذت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
عاتقهــا تســجيل نطــاق واســع مــن االنتهــاكات الــي ترتكــب يوميــاً حبــق الشَّــعب الســوري كالقتــل، واإلخفــاء القســري، واالعتقــال 
التَّعســفي، والدَّمــار، والقصــف العشــوائي، والتَّعذيــب، واســتعَرضت عــر مئــات التَّقاريــر واألحبــاث أبــرز مــا ســجَّلته مــن انتهــاكات 

ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع. 
كان الِّنظــام الســوري وميليشــياته يف بدايــة احلــراك الشــعيب الطــرَف الوحيــد املرتكــَب لانتهــاكات وال يــزال حــى اآلن املرتكــَب 
الرئيــس وصاحــب احلصيلــة األكــر منهــا، ومــن مث تدخلــت وبشــكل تدرجيــي جهــات عديــدة كاملعارضــة املســلحة، والتنظيمــات 

اإلســامية املتشــددة، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، وقــوات التَّحالــف الــدَّويل، والقــوات الروســية.

َشــِهَد العامــان األوالن مــن احلــراك الشَّــعيب النســبَة األعلــى مــن جمــازر التَّطهــر الطائفــي والعرقــي، وكان النِّظــام الســوري وميليشــياته 
املواليــة املســؤوَل األكــر عــن هــذه اجملــازر، وبعــد منتصــف عــام 2013 بــرَز ســاح الطــران بشــكل ُمكثَّــف، الــذي اســتخدمته 
قــوات النظــام الســوري وقــوات التحالــف الــدويل والقــوات الروســية فيمــا بعــد؛ وقــد تســبَّب االســتخدام الواســع للقصــف اجلــوي 

بتضاعــف أعــداد الضَّحــااي ودمــار كبــر يف البــى التَّحتيــة، ومل يعــد ميــرُّ يــوم مــن دون ارتــكاب جمــزرة أو اثنتــن علــى األقــل.
اســتخدم النِّظــام الســوري يف قصــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته أســلحة ارجتاليــة كالراميــل املتفجــرة، يف حــن أنَّ القــوات الروســية 
الدَّاعمة له اســتخدمت أســلحة أكثر فتكاً، وتوسَّــعت يف اســتخدام صواريخ خارقة للخرســانة، وأســلحة حارقة، وذخائر عنقودية.

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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وضمــَن قواعــد بياانتنــا ســجلنا عشــرات اجملــازر الــي ارتكبتهــا التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، كمــا 
أنَّنــا رصــدان اجملــازر الــي ارتكبتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة املدعومــة جــوايً مــن قبــل قــوات التحالــف الــدَّويل، حيــث ســجَّلنا تصاعــداً 

ملحوظــاً يف وتــرة اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف )التحالــف الــدويل – قــوات ســوراي الدميقراطيــة( منــذ هنايــة عــام 2016.

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة اجملــازر الــي ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع الرئيســة يف ســوراي، يف كانــون األول، الــي متّكــن فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، كمــا يتضمــن التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز هــذه اجملــازر، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة 
يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وُنشــر إىل أننــا نُطلــق توصيــف جمــزرة علــى اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل 

مخســة أشــخاص مســاملن -علــى األقــل- دفعــة واحــدة.

اســتنَد التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة 
عاقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو 
ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة  بعــض األحيــان متكَّ
املرتفعــة جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً قلَّــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، 
وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات 
انجــن تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا 

االنتهــاك.
ــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بــه بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد مرتكــيب  يوثِّــق الّتقريــر أيضــاً جمــزرة واحــدة جــراء تفجــر مل نتمكَّ

التفجــرات.

مجيع اهلجمات الواردة يف التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو خمازن أسلحة يف أثناء اهلجمات أو 
حى قبلها، ومل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنين قُبيل اهلجمات، كما يشــرتط القانون الدويل اإلنســاين.
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حلَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املقاطع املصوَّرة والصور الي ُنشرت عر اإلنرتنت، أو الي أرسلها لنا نشطاء حمليون عر 
الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت بعــض املقاطــع املصــوَّرة ضحــااي هجمــات 

اســتخدمت فيهــا صواريــخ  وكان معظــم الضحــااي مــن األطفــال والنســاء، وأظهــرت صــور أخــرى ضحــااي هجمــات ابنفجــارات.
وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ 
احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات 

املســلحة األخــرى.
نرجو االطاع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص كانون األول: 
شــهَد كانــون األول اخنفاضــاً مــن حيــث حصيلــة اجملــازر املرتكبــة مقارنــة بســابقه، 75 % منهــا علــى يــد قــوات التَّحالــف الــدويل 

نتيجــة محلتــه العســكرية للقضــاء علــى تنظيــم داعــش يف حمافظــة ديــر الــزور.
سجَّل الربُع األول من عام 2018 ارتفاعاً يف حصيلة اجملازر املوثَّقة مقارنة مبا تاه؛ ذلك إثَر محلة قوات احللف السوري الروسي 
العســكرية علــى مناطــق خفــض التَّصعيــد الثــاث )مناطــق ُمعيَّنــة مــن مشــال حمافظــة محــص، وأجــزاء مــن حمافظَــي درعــا والقنيطــرة، 
والغوطة الشرقية يف حمافظة ريف دمشق( إىل أن متَّ توقيع اتفاقات متَّ مبوجبها هتجر أهلها قسرايً. تصدَّرت قوات احللف السوري 
الروســي بقيــة األطــراف ابرتكاهبــا مــا نســبته 71 % مــن حصيلــة اجملــازر اإلمجاليــة، تَلتهــا قــوات التحالــف الــدويل بـــ 13 % وقــد 

تركَّــزت مجيــع اجملــازر علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل يف املنطقــة الشــرقية مــن ســوراي، إثــَر حربــه علــى تنظيــم داعــش.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة اجملازر يف عام 2018:

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 223 جمزرة يف عام 2018، توزَّعت على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 130
ابء: القوات الروسية: 27 

اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة اإلسامية(: 8 

اثء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين(: 4 
جيم: قوات التحالف الدويل: 28 

حاء: جهات أخرى: 26 

https://drive.google.com/file/d/1YTPsmDOEOhNC15edW4wctFs08CcTj4I-/view
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كما توزَّعت حصيلة اجملازر يف عام 2018 شهرايً على النحو التايل:

توزَّعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف عام 2018، حسب مناطق السيطرة على النَّحو التايل: 
- 116 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

- 9 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.
- 5 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة يف عــام 2018 حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 2741 
مدنيــاً، بينهــم 826 طفــًا، 565 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 51 % 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:

ألف: قوات النظام السوري: 1564 مدنياً، بينهم 412 طفًا، و311 سيدة.
ابء: القوات الروسية: 338 مدنياً، بينهم 133 طفًا، و75 سيدة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 165 مدنياً، بينهم 18 طفًا، و16 سيدة.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية: 39 مدنياً، بينهم 2 طفًا، و15 سيدة.
جيم: قوات التَّحالف الدويل: 331 مدنياً، بينهم 165 طفًا، و83 سيدة.

جيم: جهات أخرى: 304 مدنياً، بينهم 96 طفًا، و65 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1ForjeDWlug9mYdts6u0VUNpaAAGJdjWs/view
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ابء: حصيلة اجملازر يف كانون األول:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 4 جمازر يف كانون األول، توزَّعت على النحو التايل:

ألف: قوات التَّحالف الدويل: 3
ابء: جهات أخرى: 1

ُتظهر اخلريطة التالية توزُّع اجملازر يف سوراي يف كانون األول على احملافظات حسَب األطراف الرئيسة الفاعلة:

https://drive.google.com/file/d/12tGMJCVn2AUz0hHb4brQt7w0dnMNnsgO/view
https://drive.google.com/file/d/1qw1mmw5TDjg2zHkATgQXYC00_PjIo5ol/view
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تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة يف هــذا الشــهر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 34 مدنيــاً، 
بينهــم 11 طفــًا، و8 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 56 % 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:  

ألف: قوات التحالف الدويل: 24 مدنياً، بينهم 11 طفًا، و7 سيدة.
ابء: جهات أخرى: 10 مدنياً، بينهم 1 سيدة.

رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف كانون األول:
ألف: قوات التَّحالف الدويل:

حمافظة دير الزور:
مدينة هجن ارتكبت فيها قوات التحالف الدويل جمزرتن:

تقــع مدينــة هجــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وتبعــد عــن مركــز مدينــة ديــر الــزور قرابــة 110 كــم، يبلــغ عــدد ســكَّاهنا قرابــة 50 
ألف نســمة، يف 20/ كانون األول/ 2018 ســيطرت قوات ســوراي الدميقراطية على املدينة بشــكل كامل إثَر معارك اســتمرت 

شــهوراً مــع تنظيــم داعــش.
ســيطرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى املدينــة أواخــر عــام 2012، وبقيــت حتــت ســيطرهتا حــى منتصــف عــام 2014، 

حــن انســحبت منهــا إثــَر معــارك ضــدَّ تنظيــم داعــش انتهــت بســيطرة األخــر عليهــا حــى اليــوم.
شــهَدت املدينــة محــات عســكرية مــن قبــل قــوات النظــام الســوري بعــد خروجهــا عــن ســيطرته، إىل أن ســيطر تنظيــم داعــش علــى 
املنطقــة، حيــث شــنَّت طائــرات قــوات التحالــف الــدويل محاهتــا علــى املدينــة كرديــف لقــوات ســوراي الدميقراطيــة حبجــة القضــاء 

علــى تنظيــم داعــش.
تســبَّبت احلملــة العســكرية األخــرة لقــوات احللــف )قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة(، الــي بدأهتــا منــذ ســتة 
أشــهر يف مقتــل عشــرات املدنيــن، ودمــار كبــر يف املدينــة إضافــة إىل إجبــار معظــم األهــايل علــى النــزوح إىل مناطــق جمــاورة خارجــة 

عــن ســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 5/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حيــاً ســكنياً شــرق 
مركــز املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن )طفــان اثنــان وثــاث ســيدات( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن قريــة 
املريعيــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي–، ُنشــر إىل أنَّ الطــران ذاتــه ارتكــب جمــزرة أخــرى يف اليــوم ذاتــه؛ إثــَر قصفــه ابلصواريــخ 

حيــاً ســكنياً آخــر يقــُع شــرق مركــز املدينــة، راح ضحيتهــا 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال، وثــاث ســيدات.

https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6881225,40.8342329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715
https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6881225,40.8342329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715
https://www.google.de/maps/place/34%C2%B040'54.0%22N+40%C2%B050'15.6%22E/@34.6816674,40.8398487,615m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!2z2YfYrNmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.6816627!4d40.8376602
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بلدة السوسة:
تتبــع بلــدة السوســة منطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وتبعــد عــن مركــز مدينــة ديــر الــزور قرابــة 130كــم، يبلــغ عــدد 

ســكاهنا قرابــة 30 ألــف نســمة، ختضــع حاليــاً لســيطرة تنظيــم داعــش.
أواخــر عــام 2012 ســيطرت فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى البلــدة وبقيــت خاضعــة لســيطرهتا حــى منتصــف عــام 2014، 

حــن شــنَّ تنظيــم داعــش هجومــاً علــى املنطقــة أســفر عــن ســيطرته علــى البلــدة حــى حلظــة إصــدار التقريــر.
شــهَدت البلــدة محــات عســكرية شــنَّتها قــوات النظــام الســوري بعــد خروجهــا عــن ســيطرته إىل أن فــرض تنظيــم داعــش ســيطرته 
علــى املنطقــة، حيــث شــنَّت طائــرات قــوات التحالــف الــدويل غاراهتــا علــى البلــدة كرديــف لقــوات ســوراي الدميقراطيــة حبجــة القضــاء 

علــى تنظيــم داعــش.
أســفرت احلملــة العســكرية األخــرة لقــوات احللــف )قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التحالــف الــدويل( الــي بدأهتــا منــذ ســتة 
أشــهر عــن مقتــل عشــرات املدنيــن، وإجبــار معظــم األهــايل علــى النــزوح إىل مناطــق جمــاورة خارجــة عــن ســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 5/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حــي البوبــدران يف 
البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان اثنــان، وســيدة واحــدة.

ابء: جهات أخرى:
حمافظة حلب:

مدينة عفرين، األحد 16/ كانون األول/ 2018:
تقــع مدينــة عفريــن مشــال غــرب حمافظــة حلــب، وتبعــد عــن مركــز مدينــة حلــب قرابــة 63كــم، يقطنهــا حنــو 8200 عائلــة، فيمــا 
بلــغ عــدد النازحــن املقيمــن فيهــا قرابــة 10200 عائلــة. كمــا تُعــد املدينــة مركــز منطقــة عفريــن الــي تضــمُّ 7 نــواٍح، فيهــا 366 

قريــة. وختضــع حاليــاً لســيطرة قــوات درع الفــرات )حتالــف بــن عــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة والقــوات الرتكيــة(.
  

يف 22/ كانــون األول/ 2012 متكنَّــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع فصائــل حمليــة مــن أهــايل منطقــة عفريــن مــن الســيطرة 
علــى اللــواء 135 التابــع لقــوات النظــام الســوري الواقــع شــرق مدينــة عفريــن؛ مــا جعــل األخــرة تنســحب مــن كامــل املنطقــة، 
لتســتلم إدارة املدينــة حينهــا الفصائــل احملليــة ذات األغلبيــة الكرديــة )مــن بينهــا جبهــة األكــراد ولــواء يوســف العظمــة، ولــواء صــاح 
الديــن( مشــرتكًة مــع وحــدات احلمايــة الشــعبية الكرديــة إىل أن فرضــت وحــدات احلمايــة الشــعبية الكرديــة الســيطرة ابلكامــل علــى 

املدينــة وطــردت بقيــة الفصائــل مــن املدينــة أواخــر عــام 2013. 

https://www.google.com/maps/place/As+Susah%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@34.5212487,40.9494996,15z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x15463dfd00493dcb:0x4e3779e2413ecbed!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2LPZiNiz2Kkg2KfZhNir2KfZhtmI2YrYqQ!8m2!3d34.5149189!4d40.9509835!3m4!1s0x15463df62e208a57:0xe557e2f72971a931!8m2!3d34.5200958!4d40.9612101
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B033'04.1%22N+40%C2%B057'09.9%22E/@34.5507296,40.9532977,345m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.5511265!4d40.9527577?hl=ar-QA
https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/@36.5092452,36.8460696,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891
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يف 18/ آذار/ 2018 ســيطرت قــوات درع الفــرات علــى املدينــة ضمــن محلتهــا العســكرية علــى القــوات الكرديــة يف معركــة 
“غصــن الزيتــون”.

شــهدت املدينــة مؤخــراً عــودة غــر منظمــة لعائــات مــن عفريــن كانــوا قــد نزحــوا منهــا إثــَر االشــتباكات األخــرة، كمــا كانــت املدينــة 
مقصداً آلالف النازحن جراء عمليات التشــريد القســري يف ســوراي؛ ما جعل املدينة مكتظة ابملدنين.

األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل ســيارة يف ســوق اهلــال وســط املدينــة؛ مــا أدى إىل 
مقتــل عشــرة مدنيــن، بينهــم ســيدة واحــدة، وإصابــة قرابــة 13 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر 

حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. 

خامساً: أبرز اجملازر يف عام 2018:
ألف: قوات النظام السوري: 

الثــااثء 30/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى قريــة البوابيــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 1 طفــًا، و1 ســيدة. 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 19/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ ملجًأ حتت األرض يؤوي مدنين يف بلدة بيت ســوى يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 43 مدنيــاً –مــا متكنَّــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر-، بينهــم 26 طفــًا، و16 ســيدة. كانــت البلــدة 

خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

اجلمعة 9/ آذار/ 2018 ألقى الطران املروحي التابع لقوات النظام الســوري براميل متفجرة عدة على بلدة مســرااب يف الغوطة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 8 ســيدة. كانــت البلــدة 

خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%2016%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&slrid=e2c6b29e-e017-7000-de62-8ae69a5d5406
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1482&token=1qTqGDWAuAm348o5GCB0QlBJ6J3161dX
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1482&token=1qTqGDWAuAm348o5GCB0QlBJ6J3161dX
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Bawabiya,+Syria/@36.0126215,36.8770693,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15256b0ddbe973bb:0x372bd9776e9fe7b6!8m2!3d36.0123073!4d36.8976626
https://drive.google.com/file/d/1yUy8uyh7kJSucESG6axYNst74ATjndTM/view
https://drive.google.com/file/d/1DrFPVn_tG-iHErj8xDo188QCsuChs-4t/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1579&token=JnV3lGskfh2KDHqsYR39tTcpiWUtTsQt
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1578&token=VU8143fOjYQKto8d062neLSjUGBpP6yB
https://drive.google.com/file/d/1MePiConbodkfN8j3S2fjmgOHQ97KB2zI/view
https://drive.google.com/file/d/1Zzcw03G-vEMxI7Zw8D1FoBdk65WcuD06/view
https://drive.google.com/file/d/1Zzcw03G-vEMxI7Zw8D1FoBdk65WcuD06/view
https://drive.google.com/file/d/1mO9sRFk3Wfi16Zh4KtfppzERliIhcg0Z/view
https://drive.google.com/file/d/1mO9sRFk3Wfi16Zh4KtfppzERliIhcg0Z/view
https://drive.google.com/file/d/1R447_81OSjy9wl-APcoIpUQEcIa2Flm_/view
https://drive.google.com/file/d/1BC77R55OzpOmqUQWo26qfMM6vLDvfOgk/view
https://drive.google.com/file/d/1dvDTC8olaFaLPL1dR0giWg8fN2K9kd8Y/view
https://drive.google.com/file/d/1dvDTC8olaFaLPL1dR0giWg8fN2K9kd8Y/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Mesraba,+Syria/@33.550664,36.3994802,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!2sMesraba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424!3m4!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424
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األربعــاء 16/ أاير/ 2018 قصفــت قــوات النظــام الســوري –املتمركــزة يف معســكر جوريــن- صاروخــن حممولــن علــى الكتــف 
علــى ســيارَتن تُقــان مدنيــن يف أثنــاء مرورمهــا علــى الطريــق العــام “الــزايرة - قلعــة املضيــق” قــرب قريــة املنصــورة يف منطقــة ســهل 
الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم 1 طفــًا، و3 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 30/ حزيــران/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة ســهوة القمــح -املعروفــة 
بقريــة الســهوة- بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 5 ســيدات. كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

الســبت 24/ تشــرين الثــاين/ 2018 أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة يف قريــة أبــو دايل بريــف 
حمافطــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي- صواريــخ عــدة ســقط ثاثــة منهــا يف األطــراف اجلنوبيــة مــن بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي، قــرب مدرســة اخلنســاء املاصقــة ملعهــد إعــداد املدرســن، يف أثنــاء انصــراف الطــاب مــن املدرســة؛ تســبَّب القصــف 
يف مقتــل عشــرة مدنيــن بينهــم مثانيــة أطفــال -ســبعة مــن طــاب املدرســة بعــد خروجهــم مــن املدرســة وجنــن- وســيداتن اثنتــان، 
إضافــة إىل إصابــة أحــد عناصــر فــرق الدفــاع املــدين الــذي كان يف املوقــع إلســعاف الضحــااي. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري قرب قرية املنصورة/ محاة يف 16/ 5/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1XGjAbDY4-HWCW-HnYAlmAmKWkdpLAFoV/view
https://drive.google.com/file/d/1w-EIFZ1c7CP7qiwN9BLvTv3VokvImCn4/view
https://drive.google.com/file/d/1vcci5u1M0l8mB21xd45_QRXqfBLUOkAo/view
https://drive.google.com/file/d/1Uj2ef88mZdx3Y47V7yWA90_2Q17QX0C6/view
https://drive.google.com/file/d/1Uj2ef88mZdx3Y47V7yWA90_2Q17QX0C6/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1rLM5XrySWaTYno-i56_zGGL43RlQyiKZ/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1kz4-0zGmK_tAEafAuJxBnT29CnEY1nOI/view
https://drive.google.com/file/d/1QWNcGJlyCO_YavZtsoefmqfhLc4ca50T/view
https://drive.google.com/file/d/1fVu8cf0eDzTnv_XBqDF2BvKhq-SBjgt2/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1821&token=UebvwVJUhlM54fcB2HdlBCqXjTOKlo26
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1820&token=x5ECpVDe24zX8thYCw84BhZN7iXyqghN
https://drive.google.com/file/d/1cyTydn4G5kgznQnI5fVPx8URUWQz9z-U/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

خريطة تظهر موقع اهلجوم

https://drive.google.com/file/d/1PwATgD74bHMvu9QMNrBaPRC1moSXXQpS/view
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ابء: القوات الروسية: 
األربعــاء 3/كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ األحيــاء 
الســكنية وســط مدينــة عربــن يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة 
واحــدة، بينهــم 3 طفــًا، و1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

األربعاء 21/ آذار/ 2018 قرابة الســاعة 09:50 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخن على ملجأ حيتمي 
به األهايل –عبارة عن مغارة- قرب مدرســة كفر بطيخ للتعليم األساســي وســط قرية كفر بطيخ بريف حمافظة إدلب الشــمايل؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 20 مدنيــاً، بينهــم 16 طفــًا –معظمهــم مــن طــاب املدرســة-، و3 ســيدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة 

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

حتليل بصري يظهر موقع اجملزرة

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1438&token=YOLEG1HijNW5LQXDXNDV09e3CSXC9BNY
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1438&token=YOLEG1HijNW5LQXDXNDV09e3CSXC9BNY
https://www.google.com.tr/maps/place/Irbin,+Syria/@33.5375462,36.3683542,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!2sIrbin,+Syria!3b1!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597!3m4!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1441&token=v9NTIv6qDVpEp9CzIb4x7RvJSRDBNVs8
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1441&token=v9NTIv6qDVpEp9CzIb4x7RvJSRDBNVs8
https://drive.google.com/file/d/1d76UspZ-FY6Buo6wfuv5iiVJx1cF-Dwk/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1620&token=FgqaA1grHGgVslDaeBgm4tqaCyL0Kweg
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1621&token=wc6b8DyayrHdCHzNniLbiqqqESA6YrDl
https://drive.google.com/file/d/1Q0sIw1cdHkWu4RQirIub6_M_9BA5_3Mv/view
https://drive.google.com/file/d/1U9-rv2b51vyFqh99uzNLs0i3xCSxwV7m/view
https://drive.google.com/file/d/1s-AO6Jq3hK7HjbouShE2wQO2KjrOg1cG/view
https://drive.google.com/file/d/1d76UspZ-FY6Buo6wfuv5iiVJx1cF-Dwk/view
https://drive.google.com/file/d/1K8g9yBSYFyjHlwpPZ8Ju1DBgkoPvoJNu/view
https://drive.google.com/file/d/1K8g9yBSYFyjHlwpPZ8Ju1DBgkoPvoJNu/view
https://drive.google.com/file/d/1ct5LH0FQAnt8TLPTDLlSP3fEvMgCxP85/view
https://drive.google.com/file/d/1ct5LH0FQAnt8TLPTDLlSP3fEvMgCxP85/view
https://drive.google.com/file/d/1YDm_PmoE8KPfXdpnuTnUsxSDnk9pdNnx/view
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اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى حــي 
ســكين قــرب مســجد ســعد بــن معــاذ جنــوب غــرب قريــة زردان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الشــرقي؛ وأثنــاء جتمــع األهــايل 
وكــوادر الدفــاع املــدين النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى عــاوَد الطــران ذاتــه القصــف ابلصواريــخ علــى املوقــع ذاتــه قرابــة الســاعة 
21:50، تســبَّبت الغــاراتن يف مقتــل 53 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا، و9 ســيدة، وإصابــة قرابــة 80 آخريــن جبــراح. ختضــع 
القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. وقــد أصــدران ســابقاً تقريــراً وثَّقنــا فيــه 

تفاصيــل اجملــزرة.

حتليل بصري يظهر املنطقة الي تعرَّضت للهجمات

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1656&token=Un7yOwPpbwNNPYeIhx5eM6vKee9p20DN
https://www.google.com.tr/maps/place/Zardana,+Syria/@36.045776,36.7464137,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152572c6a1f97109:0xd81f06ba5098e160!8m2!3d36.0449703!4d36.7563617?hl=en
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1657&token=rhVTreVG7Vbu62lQdLTCGzF07t0EZV8h
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1655&token=ODioYI2O1B01jSvgLwIy2CIvLiUfVzQA
https://drive.google.com/file/d/1K-Y-NYr5jaFfqRPEzhhxqyF1tPmY4CnR/view
https://drive.google.com/file/d/1K-Y-NYr5jaFfqRPEzhhxqyF1tPmY4CnR/view
https://drive.google.com/file/d/1Be0d2bLEzF5_M6DaiQGJgfOa_8NCwnVF/view
https://drive.google.com/file/d/1Be0d2bLEzF5_M6DaiQGJgfOa_8NCwnVF/view
https://drive.google.com/file/d/11Jol9PHN9_ThvO2pBHPBw664moyVKh5P/view
https://drive.google.com/file/d/11Jol9PHN9_ThvO2pBHPBw664moyVKh5P/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/18/10156/
https://drive.google.com/file/d/1z3oq2UeYhg9U7c4zQZ2N_N-D1hQkSMyq/view
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اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدينــة املياديــن 
بريف حمافظة دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنياً من عائلة واحدة )5 أطفال ووالدهم(، يوم اجلمعة 6/ متوز/ 2018 
تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة وأنــه يف هــذا اليــوم مت اســتخراج جثامــن الضحــااي مــن حتــت األنقــاض. كانــت 

املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

جيم: قوات التحالف الدويل: 
األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 01:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
البحــرة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 40 مدنيــاً –انزحــون مــن مدينــة الســفرة بريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي-، بينهــم 21 طفــًا، و13 ســيدة. كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات 

ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

اإلثنــن 4/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
اجلــزاع التابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــًا، و2 ســيدة، 
وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح. كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

طفل - أحد ضحااي جمزرة ارتكبها طران قوات التحالف الدويل يف قرية البحرة/ دير الزور 4/ 2/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Mayadin,+Syria/@35.0145247,40.4538738,13.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!2sAl+Mayadin,+Syria!3b1!8m2!3d35.0160783!4d40.44654!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654
https://drive.google.com/file/d/1An6q10Olyn6uID2XHmspBO4e96yazHbK/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1484&token=zpwqBiLhN057iGV17IPWvhTY7YhBIWG8
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1Tl0zGjRb28tTzt6YUfikobXJa_TxZylu/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/1uVkV1G-yrcdMNxK8xEfbAOurI1cF0Af1/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
https://drive.google.com/file/d/13cih8l_3rcKQlHdGJkMy2YiXBNe6Wadw/view
https://drive.google.com/file/d/1hqG24bwEdsiR98X0S5yNXShX8i2VF6Vv/view
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اخلميــس 29/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مشــفى الرمــوك 
النســائي يف حــي “24” يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 
ــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر-، بينهــم 3 طفــًا و5 ســيدة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش  مدنيــن -مــا متكّن

وقــت احلادثــة.

جيم: جهات أخرى: 
اإلثنــن 22/ كانــون الثــاين/ 2018 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى حــي ابب تومــا شــرق مدينــة دمشــق، أصابــت إحداهــا 
موقفــاً حلافــات النَّقــل الداخلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 3 طفــًا، و3 ســيدة، وإصابــة قرابــة 21 آخريــن جبــراح، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع حــي ابب تومــا لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

وقــت احلادثــة.

اإلثنن 9/ نيسان/ 2018 قرابة الساعة 19:15 قُتل 32 مدنياً، بينهم 15 طفًا، و9 سيدة، وُأصيب قرابة 130 آخرين 
جبــراح، جــراء انفجــار وقــع يف منطقــة وادي النَّســيم جنــوب مدينــة إدلــب، يُرجَّــح أنَّ ســَببه ســيارة مفخخــة، مل نتمكــن مــن حتديــد 
اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع مدينــة إدلــب 

لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. ُنشــر إىل أنَّ املنطقــة احمليطــة مبــكان التفجــر حتــوي مقــرَّان هليئــة حتريــر الشــام.

اجلمعــة 7/ أيلــول/ 2018 ســقطت عــدة قذائــف علــى حــي امليــدان غــرب مدينــة حمــردة بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال )4 إانث و2 ذكــور(، و4 ســيدات، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن القصــف 

حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1859&token=VDzFamselOBN4PUwVibd5CpUSelJdAnY
https://www.google.de/maps/place/34%C2%B033'46.7%22N+40%C2%B056'11.4%22E/@34.5628769,40.934828,593m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!2sAsh+Sha'Fah,+Suriye!3b1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.5629727!4d40.9365087
https://www.google.de/maps/place/34%C2%B033'46.7%22N+40%C2%B056'11.4%22E/@34.5628769,40.934828,593m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!2sAsh+Sha'Fah,+Suriye!3b1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.5629727!4d40.9365087
https://www.google.com.tr/maps/place/Babtouma,+Damascus,+Syria/@33.5104245,36.3153346,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e6d03ba64891:0xb60146d29d20ef1!8m2!3d33.5102734!4d36.3169606
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1637&token=y3VUuSFI9s0GiCZKKKJA1Xt8C2n3DXV2
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1637&token=y3VUuSFI9s0GiCZKKKJA1Xt8C2n3DXV2
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1638&token=RaxJmKqlUAAGrwFn2vBClhoOVG32kbb1
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1638&token=RaxJmKqlUAAGrwFn2vBClhoOVG32kbb1
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1644&token=m0J7bIP5gqbWSxY5cMBCTfhabsIa6USj
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1644&token=m0J7bIP5gqbWSxY5cMBCTfhabsIa6USj
https://drive.google.com/file/d/1VKlMiaz8i-0uZ7vnA5cF4zw0FwMCAfHV/view
https://drive.google.com/file/d/1pRzmCOemKutLW8hufj_Ixjp_8gRENNdz/view
https://drive.google.com/file/d/16ViXX-DPZnk5lYkqMDQAYM-bGlTTD0ns/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Muhradah,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x15247e7211e101e7:0x8b2cfc5117b5f77?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjQgLfIit7dAhXqlosKHXiHAK0Q8gEwF3oECAoQBw
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سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاَضيــن 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا 

ُيشــكل جرائــم حــرب.
• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح 

غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
• إن حجــم اجملــازر املتكــررة وطبيعتهــا، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنســقة 

للهجمــات، ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التَّحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفذَّهتــا قــوات احللــف، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت 
هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً 

إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكــب جهــات أخــرى جمــزرة وفقــاً ملــا ورَد يف التَّقريــر وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، ونــرى أهنــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي وواســع النطــاق.
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراَريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النِّــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• توســيع العقوابت لتشــمَل النظاَمن الســوري واإليراين املتورَطن بشــكل مباشــر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ اإلنســانية 
ضدَّ الشــعب الســوري.

• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــين، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، الــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــا زال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي. 
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 
هــذا التقريــر، واجملــازر الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيقــات يف اجملــازر الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن 
حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار 

منهــم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــن يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر، وضــرورة التمييــز بــن األهــداف 

العســكرية واملدنيَّــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتَّقديــر لألهــايل وذوي الضحــااي وشــهود العيــان ونشــطاء اجملتمــع احمللــي، الذيــن ســامهت شــهاداهتم بشــكل فعــال 

يف هــذا التَّقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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