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اخلميس 7 كانون األول 2017

ما اليقل عن 33 جمزرة يف تشرين الثاين 2017

29 منها على يد قوات احللف السوري الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: أبرز اجملازر يف تشرين الثاين.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

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

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

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

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

مع األشــهر الســابقة منذ آذار 2011 حىت اآلن.
وقــد الحظنــا انعــكاس هــذه االتفاقــات علــى األمــور املعيشــية للمدنيــن يف معظــم املناطــق الــي مشلتهــا حيــث أقبــل املرضــى علــى 
عيــادة املشــايف والنقــاط الطبيــة، كمــا التحــق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم الــي منعهــم أهلهــم مــن االلتحــاق هبــا خوفــاً مــن 
املــوت بســبب القصــف املتكــرر للمــدارس، واملشــايف أيضــاً، كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق، إضافــة إىل ترميــم 

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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الورشــات اخلدميــة للعديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة، لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس 
مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنَّــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق 
القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أنَّ هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة 
نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لاتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي ال تــزال مســتمرة 

مل يتغــر فيهــا شــيء.   

علــى الرغــم مــن إبــرام اتفــاٍق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية بــن فصيــل جيــش اإلســام أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة 
والقــوات الروســية برعايــة مصريَّــة يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017، ومــن مثّ توقيــع اتفــاق مماثــل مــع فصيــل فيلــق الرمحــن ينــصُّ 
علــى انضمامــه إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017، بــدأت قــوات احللــف الســوري 
الروســي محلــة عســكرية شرســة علــى الغوطــة الشــرقية منــذ 14 تشــرين الثــاين املنصــرم، أصــدران تقريــراً بعنــوان “القصــف الربــري 
واحلصــار علــى الغوطــة الشــرقية يُلغــي عمليــاً جولــة جنيــف القادمــة” يوثـِّـق أبــرز انتهــاكات هــذا احللــف بــن 14 - 27/ تشــرين 

الثــاين/ 2017. 

َر قــوات النظــام الســوري علــى بقيــة األطــراف -بعــد انقطــاع شــهر واحــد- بـــ48 % مــن حصيلــة  ســجلنا يف هــذا الشــهر تصــدُّ
اجملــازر يف تشــرين الثــاين، تلتهــا القــوات الروســية بـــ 39 %، وقــد احتلــت حمافظــة ديــر الــزور املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد اجملــازر 

علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي بقرابــة 59 %، فيمــا حلّــت الغوطــة الشــرقية اثنيــاً بقرابــة 38 %. 

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي، ونشــطاء 
إعاميــن حمليــن. كمــا ُقمنــا بعمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيات الطبيــة الــي وردتنــا، وحنتفــظ 
بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى 
أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

http://alrahmancorps.com/2525-2/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
http://sn4hr.org/arabic/?p=9186
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يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

كســجٍل وطــي، لكننــا النصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توصيــف لفــظ جمــزرة علــى احلــدث الــذي يُقتــل فيــه مخســة أشــخاص مســاملن دفعــة 
واحــدة. نرجــو االطــاع علــى منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي.

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

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــىت كانــون األول مــن العــام ذاتــه 358 جمــزرة علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZAtlp5o9XbUGF_ynkqwoFy0p5tqllFz4/view
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ابء: حصيلة اجملازر يف تشرين الثاين 2017:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 33 جمزرة يف تشرين الثاين.

https://drive.google.com/file/d/1UPjBwFx9MvF_l5yP5VejD5yCztOb0Oe6/view
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توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف تشرين الثاين 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 10 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

- 6 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

تسبَّبت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مقتل 410 أشخاص، بينهم
135 أطفــال، 62 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أن 49 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة، وهــذا مؤشــر 

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

https://drive.google.com/file/d/16STuzhzh7GlOSZJJ4IEmv4FOGtybEdVH/view
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توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 123 شخصاً، بينهم 37 طفًا، و18 سيدة.

القوات الروسية: 254 مدنياً، بينهم 87 طفًا، و42 سيدة.
قوات التحالف الدويل: 5 مدنياً، بينهم 1 طفًا.

جهات أخرى: 28 شخصاً، بينهم 10 طفًا، و2 سيدة.

اثلثاً: أبرز اجملازر يف تشرين الثاين: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة دير الزور:
اإلثنــن 6/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة اهلــري التابعــة ملنطقــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا وســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 11/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي يف بلــدة 
السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة 
-انزحــون مــن مدينــة القوريــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي-، بينهــم 2 طفــًا و2 ســيدة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

احلادثــة.

الثــااثء 28/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة 
الرمــادي –املعروفــة بقريــة البقعــان- التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

حمافظة ريف دمشق:
اخلميــس 2/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حيَّــاً ســكنياً يقــع خلــف 
الســوق الشــعيب وســط مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 شــخصاً دفعــة واحــدة، 

بينهــم طفــل وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@34.6239109,40.8779526,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x154624b3cdce991d:0x2a5d79ab1210f667!8m2!3d34.6269444!4d40.8626904
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1234&token=NVjtt2rXGob4WGBTG5tiYjCTKrPqws7a
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1233&token=3r8u0SFViSdwJuhMJatNVjOytQyalNFe
https://drive.google.com/file/d/1tvXOh_Uln5peAkthEmMHI7N4y60vPhxd/view
https://drive.google.com/file/d/1tvXOh_Uln5peAkthEmMHI7N4y60vPhxd/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Duma,+Syria/@33.5711741,36.4045333,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!2sDuma,+Syria!3b1!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761!3m4!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1234&token=NVjtt2rXGob4WGBTG5tiYjCTKrPqws7a
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اإلثنــن 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 16:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بلــدة كفــر 
بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً )4 أطفــال ووالدهتــم(، وإصابــة حنــو 15 آخريــن 

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

طفل من ضحااي جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة دوما/ ريف دمشق 2/ 11/ 2017

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة كفر بطنا/ ريف دمشق 20/ 11/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Batna,+Syria/@33.5116684,36.37088,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!2sKafr+Batna,+Syria!3b1!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834!3m4!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834
https://drive.google.com/file/d/1pOBkjJgYGefhSvJg4Ks_QOOeb5yVJR8L/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1262&token=HueUQGuG3DtHdBdZmLJ3eL0IAEIBH1pf
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1266&token=us5EUTQY5TtUmnogptLzR51ro7BtQ98b
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1266&token=us5EUTQY5TtUmnogptLzR51ro7BtQ98b
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1265&token=Ymvy43LlB0venYvNlIwrTqmgePKcUFEI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1265&token=Ymvy43LlB0venYvNlIwrTqmgePKcUFEI
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Batna,+Syria/@33.5116684,36.37088,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!2sKafr+Batna,+Syria!3b1!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834!3m4!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834
https://drive.google.com/file/d/1kMJUTyVvt5VNX3bMnlTU2OkwVZz-h9yn/view
https://drive.google.com/file/d/1I7yni91k7hvyPYVHt-hSluDjwgy7_ZlJ/view
https://drive.google.com/file/d/1qqT_DR9wWc-LPjekSJWB1GB5Q-iUNeTK/view
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األحــد 26/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 10:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
ســاحة مســرااب وســط بلدة مســرااب يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 20 مدنياً، بينهم 6 طفًا، 

و1 ســيدة، وإصابة حنو 50 آخرين جبراح، ختضع البلدة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

اإلثنن 27/ تشــرين الثاين/ 2017 قرابة الســاعة 13:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ 
قرية مديرا يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 9 مدنياً دفعة واحدة، بينهم طفل وســيدة، وإصابة 

حنو 25 آخرين جبراح، ختضع القرية لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة مسرااب/ ريف دمشق 26/ 11/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1264&token=QCGvH4zXQfdoPZNuBinKJtGrIyTqCiEi
https://drive.google.com/file/d/1Rvpk3wOZmtVuu7NV6tC3-3bmfxmImyrK/view
https://drive.google.com/file/d/1Rvpk3wOZmtVuu7NV6tC3-3bmfxmImyrK/view
https://drive.google.com/file/d/1X_0shnu2iKzFdMV7e-eBjRuU_Ddz2s3U/view
https://drive.google.com/file/d/1X_0shnu2iKzFdMV7e-eBjRuU_Ddz2s3U/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
https://drive.google.com/file/d/1Hr7N8HCI2M6kqU8b4LEtUny3LzIkpYzu/view
https://drive.google.com/file/d/1Hr7N8HCI2M6kqU8b4LEtUny3LzIkpYzu/view
https://drive.google.com/file/d/1yZSv_GjCEh7gJe1IHxlnDDCsfh8hAWZC/view
https://drive.google.com/file/d/1FsHIqv5O2ylYj_OS4fdIgUtNC9vajRGZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ZE9BdGe-lcfIw2eK1lCD5iCN5S0RdQiy/view
https://drive.google.com/file/d/1ZE9BdGe-lcfIw2eK1lCD5iCN5S0RdQiy/view
https://drive.google.com/file/d/1FsHIqv5O2ylYj_OS4fdIgUtNC9vajRGZ/view
https://drive.google.com/file/d/1FsHIqv5O2ylYj_OS4fdIgUtNC9vajRGZ/view
https://drive.google.com/file/d/1iXk7Ipjs7n7AOvaV2ZgznKVxi85WLDcf/view
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ابء: القوات الروسية:
حمافظة دير الزور:

الســبت 4/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منــزاًل يف بلــدة اجلــاء التابعــة ملنطقــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن قريــة الســكرية بريــف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي-، بينهــم 3 طفــًا، و1 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت 11/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جتمُّعــاً خليــام انزحــن قــرب ضفــة 
هنــر الفــرات يف قريــة الســكرية التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 27 مدنيــاً معظمهــم 

مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 13 طفــًا، و5 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء 14/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جتمُّعــاً خليــام انزحــن يف منطقــة 
العوينــة يف ابديــة قريــة معيزيلــة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً 

)10 أطفال وسيدة( معظمهم من عائلة واحدة، ختضع القرية لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف قرية مديرا/ ريف دمشق 27/ 11/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Jalaa,+Syria/@34.6199722,40.7588459,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463adce3d15ae9:0xdec64a5d3f6697c3!8m2!3d34.6222538!4d40.8171615
https://drive.google.com/file/d/1gBBptvOvVDHRlzk1zB0W4Z8DkB7VLGMc/view
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اجلمعــة 24/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جتمُّعــاً خليــام انزحــن يف الباديــة 
الواقعــة بــن قريــة الســيال وقريــة الغــرة التابعتــن ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 29 مدنيــاً، 

بينهــم 12 طفــًا، و7 ســيدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحد 26/ تشرين الثاين/ 2017 قرابة الساعة 01:30 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً يف 
مدينــة الشــعفة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 44 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 

بينهم 20 طفاً، و9 ســيدة، ختضع القرية لســيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

حمافظة ريف دمشق:
األحــد 19/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 19:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة 
مديــرا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )4 أطفــال ووالداهــم(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 

15 آخرين جبراح، ختضع القرية لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

حمافظة حلب:
اإلثنــن 13/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 15:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 6 صواريــخ علــى 
مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، ســقطت الصواريــخ علــى الســوق الرئيــس ومركــز شــرطة األاترب احلــرة –الواقــع عنــد 
مدخــل الســوق- يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 79 شــخصاً، بينهــم 7 طفــًا، و8 ســيدة، وإصابــة حنــو 100 آخريــن جبــراح، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Ash+Sha'Fah,+Syria/@34.5779183,40.9084667,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15463d4681126e0d:0xbca331b13fa9c6a1!8m2!3d34.570599!4d40.9334411
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1215&token=WLTehku2SrliEflGLOCltRxkNsFU7vuU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1215&token=WLTehku2SrliEflGLOCltRxkNsFU7vuU
https://drive.google.com/file/d/1S-Z-5VCPgZm4A2RSuq9dSuJJxC4NWdsB/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1214&token=iAnxowZY9nf7vc1ku2VxIVHvEppp6Wdf
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+At%C4%81rib,+Syria/@36.1355876,36.8273753,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!2sAl+At%C4%81rib,+Syria!3b1!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102!3m4!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102
https://drive.google.com/file/d/1OVPo-T2Oxq8iMmSwJaBu7VANQiNTn5Jn/view
https://drive.google.com/file/d/1OVPo-T2Oxq8iMmSwJaBu7VANQiNTn5Jn/view
https://drive.google.com/file/d/1EVndyU36umiHr2o8pz34-rtqcJpLKZF3/view
https://drive.google.com/file/d/1EVndyU36umiHr2o8pz34-rtqcJpLKZF3/view
https://drive.google.com/file/d/1Do2-OFs3vxDqhEflppJmqbc0BnH8i9aL/view
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اتء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة دير الزور:

اخلميــس 30/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة درنــج بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

اثء: جهات أخرى:
حمافظة دير الزور:

اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري ضمــن جتمــع لســيارات انزحــن قــرب إحــدى 
نقــاط التفتيــش )حاجــز( التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف قريــة أبــو النيتــل بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــىت حلظــة 
إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات األغلبيــة 

الكرديــة وقــت احلادثــة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية يف مدينة األاترب/ حلب 13/ 11/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1eNNEgbdwa5H18_CiCqJwUavxk6pcaqXq/view
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حمافظة دمشق:
الثــااثء 7/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 ســقطت قذائــف هــاون عــدة قــرب مطعــم احلمــراء يف شــارع احلمــراء 
مشــال غــرب مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم ســيدة، وإصابــة حنــو 6 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن 
حتديــد اجلهــة الــي قامــت إبطــاق القذائــف حــىت حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

قوات النظام السوري والقوات الروسية:
1. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن حــاالت القصــف كانــت ُمتعمــدة أو عشــوائية، وموجهــة ضــد أفــراد مدنيــن 
ُعــزل، وابلتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف 
احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل، فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

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

3. إن تلــك اهلجمــات، ال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو إحلــاق الضــرر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطــاً جــداً 
إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة، ويف مجيــع احلــاالت املذكــورة مل نتأكــد مــن وجــود هــدف عســكري قبــل أو أثنــاء اهلجــوم.
4. إن حجــم اجملــازر، وطبيعــة اجملــازر املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

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

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن قــوات التحالــف الــدويل وجهــات أخــرى جمــازر وفقــاً ملــا ورد يف التقريــر وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، ونــرى أهنــا 
مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــد اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي 

وواســع النطــاق.

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Hamra+Street,+Damascus,+Syria/@33.5215093,36.2854498,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e730c2453175:0x3b0c919d09a62fc4!8m2!3d33.5194434!4d36.2910414
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التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

1. إحالــة الوضــع يف ســورية إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، والتوقــف عــن تعطيــل القــرارات الــي يُفــرتض ابجمللــس اختاذهــا بشــأن 
احلكومــة الســورية؛ ألن ذلــك يرســل رســالة خاطئــة إىل مجيــع الدكتاتــورايت حــول العــامل ويُعــزز مــن ثقافــة اجلريــة.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطن يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان يف سوراي.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفين وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا ُتستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنين.
5. يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمُّــل مســؤولياته يف حفــظ األمــن والســلم األهليــن يف ســورية؛ ألن االنتهــاكات الــي قامــت هبــا 

احلكومــة الســورية ُتشــكل هتديــداً صارخــاً لألمــن والســلم الدوليــن.
6. إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب 

هللا اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
7. تطبيــق مبــدأ “محايــة املدنيــن” الــذي أقرَّتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى احلالــة الســورية عــام 2005، ونؤكــد علــى 

أن هــذا املبــدأ إن مل يُطبــق يف ســورية فأيــن ســُيطبق؟...
8. التوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية. 

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

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

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

يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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