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األربعاء 8 تشرين األول 2017

ما اليقل عن 39 مجزرة في تشرين األول 2017

27 منها على يد قوات احللف السوري الروسي
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المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: امللخص التنفيذي.
ثالثاً: أبرز اجملازر يف تشرين األول.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: المقدمة:
شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار، واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق. 

ــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة  وأســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
األمريكيــة واألردن، عــن إعــان كل مــن الرئيَســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــرى 
يف هامبــورغ التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، علــى 
أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري 
علــى الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري 
وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية 

بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن. 

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

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

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

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

املعتقلــن -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 

ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل 
القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

لكــن علــى الّرغــم مــن ذلــك فــإنَّ اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري -الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر 
مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار-، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب 
التعذيــب، وهــذا يؤكــد بقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل 

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

http://alrahmancorps.com/2525-2/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

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

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

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

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

يف 8/ تشــرين األول/ 2017 وقَّع كل من جيش اإلســام وأكناف بيت املقدس وجيش األبابيل )فصائل يف املعارضة املســلحة( 
وممثــل وزارة الدفــاع الروســية يف العاصمــة املصريــة القاهــرة اتفاقــاً ينــصُّ علــى ضــمِّ منطقــة جنــوب مدينــة دمشــق إىل مناطــق خفــض 
التَّصعيد، على أن يدخَل حيِّز الّتنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم 12/ تشرين األول/ 2017، وقد نصَّ االتفاق على وقف 

إلطــاق النــار يف املنطقــة مــع ضمــان عــدم هتجــر ســكاهنا إضافــة إىل الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إليهــا.

تا وزير اخلارجية الكازخية يف اجللسة اخلتامية للجولة السابعة ملفاوضات أستانة الي انعقدت يف 30 - 31/ تشرين األول/ 
ــن دعــوة تلــك الــدول أطــراَف النــزاع يف ســوريا إىل  2017 البيــان اخلتامــي للــدول الضامنــة )روســيا، وتركيــا، وإيــران( الــذي تضمَّ
ضــرورة اختــاذ إجــراءات لدعــم الثقــة فيمــا بينهــا، مبــا فيهــا اإلفــراج عــن املعتقلــن واملختفــن قســراً، وتســليم جثامــن القتلــى إضافــة 

إىل ضمــان دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.

ســجلنا يف تشــرين األول عــودة القــوات الروســية إىل تصــدُّر بقيــة األطــراف بـــ 42 % مــن حصيلــة اجملــازر -بعــد عــام كامــل مــن 
تراجعهــا- إثــَر قصفهــا املكثَّــف للشــهر الثــاين علــى التــوايل رغــَم اتفاقــات خفــض التصعيــد، يف حــن حلَّــت قــوات النظــام الســوري يف 
املرتبة الثانية بقرابة 29 %، أما قوات التحالف الدويل الي حلَّت ثالثاً فقد ارتكبت 24 % من حصيلة اجملازر املوثقة يف تشرين 
األول، مجيعهم يف حمافظة الرقة. وُتشر اإلحصائيات إىل أنَّ 59 % من اجملازر املوثّقة يف هذا الشهر كانت يف حمافظة دير الزور.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view
http://sn4hr.org/arabic/2017/09/29/8776/
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlFBOURxOWM4X1k/view
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منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحايــا، 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 بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى 
أقــراٍص صلبــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتديــات، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم بإضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيانــات، ومــن ناحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

كســجٍل وطــي، لكننــا النصُفهــا بأهنــا ترقــى إىل جرائــم.

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

ثانياً: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة المجازر في عام 2017:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى تشــرين الثــاين مــن العــام ذاتــه 325 جمــزرة علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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باء: حصيلة المجازر في تشرين األول 2017:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 39 جمزرة يف تشرين األول.

https://drive.google.com/file/d/1K6SNSKIwSmdFEbYtXitsW-PiumukBwcs/view
https://drive.google.com/file/d/1_t2rbR6SN2XU28EEpl1FFxfkmHio0iOX/view
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توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف تشرين األول 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- جمزرتان يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

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

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

تســبَّبت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحايــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 435 شــخصاً، بينهــم 145 
طفًا، و85 ســيدة )أنثى بالغة(، أي أن 53 % من الضحايا هم نســاء وأطفال، وهي نســبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشــر على 

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

قوات النظام السوري: 93 شخصاً، بينهم 28 طفًا، و20 سيدة.
القوات الروسية: 186 مدنياً، بينهم 65 طفًا، و35 سيدة.

تنظيم داعش: 35 مدنياً، بينهم 15 طفًا، و5 سيدة
قوات التحالف الدويل: 104 مدنياً، بينهم 37 طفًا، و25 سيدة.

جهات أخرى: 17 شخصاً.

ثالثاً: أبرز المجازر في تشرين األول: 
ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

محافظة دير الزور:
اخلميــس 5/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ املعــر املائــي الواصــل 
بــن قريــة الباغــوز ومدينــة البوكمــال يف قريــة الباغــوز بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن دفعــة واحــدة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/B%C4%81gh%C5%ABz,+Syria/@34.4289715,40.9728447,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x154615254c371237:0xf910e92e18a8bc0d!8m2!3d34.4319825!4d40.9877081?hl=en
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اجلمعــة 6/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ بلــدة حمــكان بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و5 ســيدات، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 23/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى بنــاء ســكي يف 
حــي القصــور غــرب مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم طفــل، وإصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح، خيضــع احلــي 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

محافظة إدلب:
اجلمعــة 6/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ علــى احلــي الشــرقي مــن 
مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل وســيدتان، ختضــع 

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

ضحية إثَر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة خان شيخون/ ريف إدلب/ يف 6/ 10/  2017 

https://www.google.com.tr/maps/place/Mahkan,+Syria/@34.9598104,40.4422611,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154879d493c54c59:0xf51c0be2eea43bba!8m2!3d34.9694781!4d40.4821815?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2J5eE9IS19oTlU/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4408521,36.6297784,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTW9ZY0VaamtBMTQ/view
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محافظة ريف دمشق:
صبــاح الثاثــاء 31/ تشــرين األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة أمــام مدرســة حممــد ناصــر 
عشــعوش االبتدائيــة وســط بلــدة جســرين يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء خــروج الطــاب مــن املدرســة؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال مــن طــاب املدرســة، وإصابــة حنــو 20 آخريــن جبــراح، ختضــع بلــدة 

جســرين لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

محافظة حماة:
فجــر اجلمعــة 20/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( بالصواريــخ قريــة مويلــح بــن هديــب التابعــة لناحيــة احلمــراء بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 

5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال وســيدة(، ختضــع القريــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحايا إثَر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة جسرين/ ريف دمشق/ يف 31/ 10/ 2017 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1185&token=h5KCyOhuOygkW5seWmiBoZnfMIobWRE4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdGVJYnc5QlFnMDA/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Jisreen,+Syria/@33.5072432,36.3856066,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1518e457c795afad:0xdbf3e45829e42984!8m2!3d33.5087744!4d36.3904282?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbUJWZ1NScGxWdVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbUJWZ1NScGxWdVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbU1kVjRZcWQ3VTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbU1kVjRZcWQ3VTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzBsektnaFZRejA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzBsektnaFZRejA/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AD+%D8%A8%D9%86+%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.3615412,37.141167,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1524c8b3fdd74255:0xf506caecac7d194!8m2!3d35.359902!4d37.1406003?hl=en
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1184&token=FLIM8FyqnCZBSahFRevECztaMBHqm4qS
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1184&token=FLIM8FyqnCZBSahFRevECztaMBHqm4qS
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXJFb1M4SkhzYlE/view
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باء: القوات الروسية:
محافظة دير الزور:

األربعاء 4/ تشرين األول/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي بالصواريخ املعر املائي الواصل بن مدينة العشارة 
وقريــة درنــج يف مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 31 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال، و3 ســيدات، 

وإصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 11/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال، و5 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 11/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املعــر املائــي الواصــل بــن مدينــة 
القوريــة وقريــة الطيانــة يف مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 21 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال وســيدة، 

وإصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 18/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ جتمعــاً لســيارات جتاريــة قــرب 
دوار املصريــة يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن دفعــة واحــدة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 19/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املعــر النهــري الواصــل بــن مدينــة 
البوكمــال وقريــة الباغــوز يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 20 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، 

و6 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 30/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ بلــدة السوســة بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة –نازحــن مــن حمافظــة حلــب-، بينهــم طفــان وســيدة، ختضــع 

البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Asharah,+Syria/@34.9216871,40.5592089,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x15487f31d6653099:0xe34c180988dc4a37!8m2!3d34.9157757!4d40.5584832?hl=en
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تاء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

محافظة دير الزور:
اخلميــس 5/ تشــرين األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة علــى حــي القصــور مشــال غــرب 
مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 6 أطفــال وســيدتان، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح، خيضــع حــي 

القصــور لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

محافظة الحسكة:
اخلميــس 12/ تشــرين األول/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري مــن تنظيــم داعــش ضمــن جتمــٍع للمدنيــن 
قــرب نقطــة تفتيــش )حاجــز( تابعــة لقــوات ســوريا الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف قريــة أبــو فــاس بريــف حمافظــة احلســكة 
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 24 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و3 ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات 

األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

ثاء: قوات التحالف الدولي:
محافظة الرقة:

األحــد 1/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ جتمُّعــاً للمدنيــن حــول 
بئــر للميــاه قــرب مســجد األنصــار يف حــي التوســعية مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن دفعــة واحــدة، كان 
احلــي خاضعــاً لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث اجملــزرة –خيضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 

حلظــة إعــداد التقريــر-.

ليــل الثاثــاء 3/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً 
مقابــل مبــى االحتــاد النســائي يف حــارة البــدو مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 
أطفــال وســيدتان، كانــت املنطقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات 

األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+-+Qosoor+Neighborhood,+Deir+ez-Zur,+Syria/@35.3360935,40.1186683,14z/data=!4m5!3m4!1s0x1548183f2f8ec6d1:0x143096d68f4fb86b!8m2!3d35.3389831!4d40.1260733?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR3V6UEhqcXdHYmc/view
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اخلميــس 5/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً يف حــارة 
البــدو مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -نازحــن مــن مدينــة الســفرة بريــف حمافظــة 
حلــب الشــرقي-، بينهــم رضيــع و4 ســيدات، كانــت املنطقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة 

قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

الســبت 7/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بنــاًء ســكنياً -يعــرف ببنــاء 
الكنيطــر- مقابــل موقــف مســجد األنصــار يف حــي التوســعية مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 8 
أطفــال، و5 ســيدات، كان احلــي خاضعــاً لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –خيضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات 

األغلبيــة الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

جيم: جهات أخرى:
محافظة دمشق:

اإلثنــن 2/ تشــرين األول/ 2017 انفجــرت عبوتــان ناســفتان يف مبــى قســم شــرطة امليــدان )مفــر امليــدان( يف حــي امليــدان 
جنــوب مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 شــخصاً، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد 

التقريــر، خيضــع حــي امليــدان 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، وبالتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف 
احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل، فهــي ترقــى إىل جريــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

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

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

https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%AE%D9%81%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@33.5214663,36.3189362,12.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e0e7f862917b:0xe5da2f3c7217c400!2sAl+Midan,+Damascus,+Syria!3b1!8m2!3d33.4913481!4d36.2983286!3m4!1s0x1518e0dd208f24a3:0xb215e6bf97a36c56!8m2!3d33.4917348!4d36.2967608?hl=en
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4. إن حجــم اجملــازر، وطبيعــة اجملــازر املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 
املنســقة للهجمــات، ال يكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

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

التوصيات:
إلى األمم المتحدة ومجلس األمن:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحايــا وأصدقائهــم.
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