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اجلمعة  5 شباط 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 58 جمزرة يف كانون الثاين 2016
33 منها على يد القوات الروسية

أواًل: الملخص التنفيذي:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 58 جمزرة يف كانون الثاين، توزعت على 
النحو التايل:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 22  
ابء: القوات الروسية: 33

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 3

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

الضحااي، نرجو زايرة الرابط.
ارتكبت القوات احلكومية 22 جمزرة يف كانون الثاين 2016، توزعت حسب مناطق السيطرة 

على النحو التايل:
- 20 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- جمزرة واحدة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.
-  جمزرة واحدة يف مناطقة خاضعة لسيطرة القوات احلكومية.

توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:  
حلب: 12 جمزرة، دير الزور: 12 جمزرة، إدلب: 11 جمزرة، ريف دمشق: 10 جمازر، الرقة: 

6 جمازر، محص: 4 جمازر، محاة: جمزراتن، احلسكة: جمزرة واحدة.

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 699 شخصاً، بينهم 174 طفاًل، و112 
سيدة، أي أن %41 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف معظم تلك اجملازر 

كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:
القوات احلكومية: 172 شخصاً، بينهم 44 طفاًل، و34 سيدة.
القوات الروسية: 492 شخصاً، بينهم 129 طفاًل، و65 سيدة.

تنظيم داعش: 35 شخصاً، بينهم طفل و13 سيدة.

تفاصيل التقرير:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة ريف دمشق:
األربعاء 6/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام ابلصواريخ مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم سيداتن وطفل إحدامها، وإصابة قرابة 20 آخرين جبراح.

األربعاء 6/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة مسرااب بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص دفعة واحدة، بينهم عائلة )والدين وطفلهما(.

األربعاء 6 / كانون الثاين / 2016  قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة زملكا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما ادى اىل مقتل 13 شخصاً، بينهم طفل و سيدة، إضافة إىل إصابة قرابة 50 آخرين جبراح.

اخلميس 7/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن، وإصابة 88 آخرين جبراح.
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http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQTZacVBocUc0aUk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=358&token=rlKXIHkI0RyxPurQsDZ2QxQOoW4KVQ4c
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbkdWbUFpSTNyaUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ3hqYWsxOVQ5RTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ3hqYWsxOVQ5RTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPalZFM09ybUFFbTg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=359&token=1FZAda93RyrwTIdbb23SqJxFwsfh8ak0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=359&token=1FZAda93RyrwTIdbb23SqJxFwsfh8ak0
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اخلميس 7/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة زملكا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 30 آخرين جبراح.

األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 شن طريان النظام احلريب غارتني بتسعة صواريخ على مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً؛ بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة حنو 50 آخرين جبراح.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين.

اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، إضافة إىل إصابة قرابة 20 آخرين جبراح.

اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب 
بعشر صواريخ متتالية بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 

أشخاص، بينهم طفالن وسيدة.

النظام  طريان  قصف   2016 الثاين/  كانون   /28 اخلميس 
احلريب صاروخاً على مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص.

حمافظة إدلب:
الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، وهم طفل و4 سيدات.

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على بلدة حزانو بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

جمزرة زملكا 7 كانون الثاين 2016

جمزرة دير العصافري 15 كانون الثاين 2016

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=360&token=GarKaqDROUextizvasdr2BWpT2wS3HIA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=362&token=nT8umneBIn8bV1EMYpwmXvunRkGKIpaW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=362&token=nT8umneBIn8bV1EMYpwmXvunRkGKIpaW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=361&token=HZaHgDpUouiHCI2D06UTyH8hzvZt3yTA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=361&token=HZaHgDpUouiHCI2D06UTyH8hzvZt3yTA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=363&token=98gmmlNVzMWlErYtHkFuG0InaeYJuYwt
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX1Y3U3dweDRSZkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVzFLYkE0MkJpYkk/view?usp=sharing
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اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة على ساحة معرب ابب اهلوى احلدودي مع تركيا بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم طفل.

األحد 24/ كانون الثاين/ 2016 قصفت رامجة صواريخ النظام صاروخي أرض - أرض على جتمع سكين يف مدينة سلقني بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفل وسيدة.

الثالاثء 26/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم 5 سيدات.

اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدينة كفر ختارمي بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم طفالن و3 سيدات.

حمافظة محص:
اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مبىن سكنياً يف مدينة الرسنت بريف محص الشمايل، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ بلدة كفرالها بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة.

اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرب إحدى مدارس بلدة الغنطو بريف حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال وسيداتن.

حمافظة محاة:
الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام املتمركزة يف قرية جرجيسة قذيفتني على أحد منازل املدنيني يف بلدة حربنفسة 
بريف حمافظة محاة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 ضحااي من عائلة واحدة، وهم 6 أطفال 

وسيداتن.

اخلميس 14/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذائف عدة على مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة.

حمافظة دير الزور:
السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرية البغيلة بريف حمافظة دير الزور الغريب، أثناء هجوم مقاتلي 

تنظيم داعش على القرية اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=375&token=702rp4aOTiVf5oScz8pZUtBNFXpU50l2https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZnVpeDhZZ0dxQ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekVRcWt6aHh2ckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekVRcWt6aHh2ckE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR19PekQxc3J1ZE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc0VOTWktYUJ4QUU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=374&token=lZpBuzbSzYigwWCMhlqmAVdL3mwLphKBhttps://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOFo2ZVhCazBOUnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMi1rS0pibi1JMmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMi1rS0pibi1JMmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFROdWt6Wi15WW8/view?usp=sharing
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ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب:

األربعاء 6/ كانون الثاين/ 2016 شّن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة ابلصواريخ على احلي الغريب يف بلدة بزاعة بريف حمافظة حلب 
الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، إضافة إىل إصابة 7 أشخاص 

آخرين.

السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية احمليطة جبامع عبد هللا بن العباس يف 
حي العامرية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إضافة إىل 

إصابة 15 آخرين جبراح.

اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة الشهيد مصطفى رستم االبتدائية يف بلدة 
عنجارة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، هم 12 تلميذاً ومعلمة، 

وإصابة 8 آخرين جبراح.

عصر الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد آغا جق يف حي قاضي عسكر مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص كانوا داخل املسجد.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ الطريق املؤدي إىل بلدة حيان ابلقرب من املسجد 
الكبري يف بلدة معرستة اخلان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 مدنياً، 

بينهم طفالن وسيداتن، إضافة إىل إصابة 12 آخرين جبراح.

مساء الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنازل السكنية مشال غرب مدينة الباب 
بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

جمزرة حي السكري 16 كانون الثاين 2016

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=356&token=mEB5rm6Q1Mwj0oBfvcbsiNcznUsssE2E
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZmtKVHEwUE03QW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSnZNazBTT19PX1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSnZNazBTT19PX1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS2s1V0thREZiUDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZmtKVHEwUE03QW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZmtKVHEwUE03QW8/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=357&token=9tAqFx6x9sG0H853a7ljKnIX70gqv8Vu
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ3AtZHRCZDFOVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ3AtZHRCZDFOVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlJCcGE5WDZuNTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlJCcGE5WDZuNTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRVkzZEFsV2ZPaTg/view
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ظهر األربعاء 13/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ احلي اجلنويب يف بلدة اتدف بريف حلب 
الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جبروح.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على بناء سكين يف حي السكري مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة، إضافة إىل دمار البناء وعدد من 

احملال اجملاورة له.

الواصل من بلدة إحرص إىل بلدة  الطريق  يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ  الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية  اخلميس 21/ كانون 
كفر انصح بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال 

وسيداتن، وإصابة 8 آخرين جبراح، إضافة الحرتاق عدد من سيارات الشحن احململة ببعض املواد الغذائية.

السبت 23/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مزرعة على طريق بلدة قباسني قرب مدينة الباب 
بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، هم سيدة وأطفاهلا اخلمسة.

عصر يوم األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املنازل السكنية يف شارع الكورنيش يف 
مدينة الباب بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، 

وهم 5 أطفال وسيدة.

اجلمعة 29/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املنازل احمليطة جببل الشيخ عقيل يف مدينة الباب بريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، وهم 6 أطفال، و3 سيدات.

حمافظة دير الزور:
الثالاثء 19/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حي اإلصالح يف بلدة البوليل بريف حمافظة دير 

الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

الثالاثء 19/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حي رويدة يف بلدة البوليل بريف حمافظة دير الزور 
الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفالن، وإصابة أكثر من 25 آخرين جبراح.

األربعاء 20/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ على خيمة عزاء يف قرية شقرا بريف حمافظة دير 
الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، وإصابة قرابة 15 آخرين جبراح.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حي الدللو يف بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن، إضافة إىل إصابة قرابة 10 آخرين جبراح.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ على قرية طابية جزيرة بريف حمافظة دير الزور الشرقي، 
على بعد 15 كم شرق مدينة دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 38 شخصاً، بينهم 16 طفاًل، و7 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVEtGQk5wVFVJSDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPejF2bF83cjZxak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPejF2bF83cjZxak0/view?usp=sharing
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السبت 23/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ وسط بلدة خشام بريف حمافظة دير الزور الشرقي، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 61 شخصاً، بينهم 11 طفاًل وسيداتن، وإصابة 40 آخرين جبراح.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخني على حي الشهاابت يف بلدة احلسينية بريف حمافظة 
دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة و4 سيدات، وإصابة ما اليقل عن 10 آخرين 

جبراح.

األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ بلدة حميميدة بريف حمافظة دير الزور الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً؛ بينهم سيدة، وإصابة ما اليقل عن 20 آخرين جبراح.

اجلمعة 29/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ قرية الصاحلية بريف حمافظة دير الزور الشرقي، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة.

السبت 30/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ قرية احلصان بريف حمافظة دير الزور الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 20 شخصاً، بينهم 6 أطفال و7 سيدات.

حمافظة الرقة:
السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى 

إىل مقتل 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ على األبنية السكنية يف شارع سيف الدولة مبدينة 
الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 17 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات، وإصابة ما اليقل عن 10 آخرين 

جبراح.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ شارع األماسي مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل عائلة انزحة من مدينة دير الزور مؤلفة من 16 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و4 سيدات.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مديرية الكهرابء يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 سيدات.

اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ منطقة املشلب مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 8

حمافظة إدلب:
السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي أربع صواريخ على مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 67 شخصاً، بينهم 3 سيدات.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 فصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية بصاروخني مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 32 شخصاً، بينهم 3 أطفال.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدينة سرمدا بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 25 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.

السبت 16/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ بلدة فيلون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً من عائلة واحدة، وهم 8 أطفال و3 سيدات.

اإلثنني 25/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ منزلني سكنيني متالصقني يف قرية ترمانني بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 13 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.

حمافظة احلسكة:
اخلميس 28/ كانون الثاين/ 2016 شّن طريان حريب يزعم أنُه روسي غارتني بستة صواريخ جتمعاً للمدنيني لبيع النفط اخلام يف قرية 
عجاجة التابعة لناحية مدينة الشدادي بريف احلسكة اجلنويب، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص وجرح 

15 آخرين.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

حمافظة الرقة:
يُظهر قتل مخسة  فيديو مصور  الرقة مقطع  لتنظيم داعش يف مدينة  التابع  املكتب اإلعالمي  2016 نشر  3/كانون األول/  األحد 

أشخاص رمياً ابلرصاص بتهمة تصوير مقرات التنظيم ورصد حتركات مقاتليه يف املدينة. 

حمافظة دير الزور:
اإلثنني 25/ كانون الثاين/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة على منطقة دار األلسن يف حي القصور مبدينة 

دير الزور، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل و5 سيدات، وإصابة 10 آخرين جبراح.

حمافظة محص:
الثالاثء 26/ كانون الثاين/ 2016 قام أحد عناصر تنظيم داعش بتفجري نفسه حبزام انسف كان يرتديه عقب جتمع الناس يف موقع 
تفجريه لسيارة مفخخة قرب حاجز للقوات احلكومية عند تقاطع شارع الستني مع حي الزهراء مبدينة محص، اخلاضع لسيطرة القوات 

احلكومية، ما أدى إىل مقتل 23 مدنياً، بينهم 8 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOUN5b0VmSXdpc2s/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=339&token=fK8iX9mIPZK10DlREN4kjPCaciXWYFe4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=342&token=40UQkOGFhrvwOlaHlnMXa6jjrfkSEkrz
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZDB3QzFwLU1MamM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZDB3QzFwLU1MamM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=340&token=fcc3cpBSebJ4FVL9zGjJmLJoUwbJ2fD8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=340&token=fcc3cpBSebJ4FVL9zGjJmLJoUwbJ2fD8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3FSeVoxdnk2T3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUDVOQkdEMUFjY0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX0l0aGxJUkdVSkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX0l0aGxJUkdVSkk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=350&token=RCeQuqu6rKYVJLrKI5l541ZRtZ0YE0ql
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZkJJVW9hLUtNQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM0ZwdDJESkd3VXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMml4dWZlSTdqR0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMml4dWZlSTdqR0U/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=351&token=tv1NLmK3WyOwa67I1iDWatEtjuiNlyZE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=351&token=tv1NLmK3WyOwa67I1iDWatEtjuiNlyZE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUzFoNGN1aUFyMDQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/cfhVo5DgG24
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=338&token=cYoqRwPDchNpQ8ofK9GmLjb9tQDwjw9m
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=369&token=GTyI7UnKWGCXseTu7Nn8ngw3ouNkyTq4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=370&token=DODAzQblmD8FIS0FweDJkZDzkhJI00Du
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=369&token=GTyI7UnKWGCXseTu7Nn8ngw3ouNkyTq4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmhKYTQ2OHZlVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmhKYTQ2OHZlVVk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=371&token=E6U3NWe0qdwYWmuiqYSBOl0YsAxjq1DU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=371&token=E6U3NWe0qdwYWmuiqYSBOl0YsAxjq1DU
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االستنتاجات:
القوات احلكومية والقوات الروسية:

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

إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد اإلنسانية.. 2
إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق . 3

إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 
ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.

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

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

أظهرت سياسة القتل والتفجريات، اليت يقوم هبا تنظيم داعش أهنا ترتكب يف ظل هجمات عشوائية، ونرى أن جرائم القتل ترقى ألن 
تكون جرائم حرب.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

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

فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.. 2
إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.. 3
ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.. 4
يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا احلكومة . 5

السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.
إدراج امليليشيات اليت حتارب إىل جانب احلكومة السورية، واليت ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية الشيعية األخرى، . 6

وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.
تطبيق مبدأ »محاية املدنيني« الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن هذا املبدأ . 7

إن مل يطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...
التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً »بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية« فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، والتوقف . 8

عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل للموالني للحكومة السورية.

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

خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.
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