ما اليقل عن  28جمزرة يف شباط 2017
بينهم  19جمزرة على يد النظام السوري
الروسي

اإلثنني  6آذار 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

حمتوايت التقرير:

أوالً :ملخص تنفيذي.

اثنياً :تفاصيل احلوادث.

اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

أوالً :امللخص التنفيذي:

يف  /30كانــون األول 2016 /مت اإلعــان عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل يف ســوراي برعايــة روســية  -تركيــة ،وأقـ َّـرت
األط ـراف املوقعــة علــى البيــان ،النظــام الســوري مــن جهــة ،وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة ،وقــف اهلجمــات
املســلحة كافــة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة ،وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري ،ومتَّ اســتثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة
لســيطرة تنظيــم داعــش (يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية) ،ومنــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار يف ســوراي
حيِّـَـز التنفيــذ شــهدت خمتلــف احملافظــات الســورية تراجعـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل ،مقارنــة مــع األشــهر الســابقة
منــذ آذار  2011حــى اآلن ،واحلديــث بشــكل رئيــس عــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة؛ َّ
ألن مناطــق ســيطرة
النظــام الســوري ال ختضــع للقصــف اجلــوي الكثيــف اليومــي والــذي يُعتــر املتســبب الرئيــس يف قتــل مــا اليقــل عــن  % 60مــن
الضحــااي ،وتدمــر املبــاين وتشـريد أهلهــا.
علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن 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 وبقــوة أن هنــاك وقفـاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل
وحتديــداً للضامنَــن الروســي والرتكــي أن يلحظَهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  28جمزرة يف شباط ،توزعت على النحو التايل:
ألف :قوات النظام السوري( :اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية)13 :
ابء :القوات الروسية6 :
اتء :قوات التحالف الدويل1 :
اثء :جهات أخرى8 :
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تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توصيــف لفــظ جمــزرة علــى احلــدث الــذي يُقتــل فيــه مخســة أشــخاص مســاملني دفعــة
واحــدة .مــن أجــل االطــاع علــى املزيــد حــول منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي ،نرجــو زايرة الرابــط.
توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف شباط  ،2017حسب مناطق السيطرة على النحو التايل:
  9جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.  3جمازر يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. جمزرة واحدة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل:
حلب ،8 :إدلب ،8 :ريف دمشق ،3 :درعا ،2 :الرقة ،2 :دمشق ،1 :محص ،2 :محاة ،1 :دير الزور.1 :
كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
9
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قوات النظام السوري

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل  270شــخصاً ،بينهــم 98
طفـاً ،و 55ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،أي أن  % 57مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال ،وهــي نســبة مرتفعــة جــداً ،وهــذا مؤشــر علــى
أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:
قوات النظام السوري 109 :أشخاص ،بينهم  37طفالً ،و 13سيدة.
القوات الروسية 67 :شخصاً ،بينهم  24طفالً ،و 18سيدة.
قوات التحالف الدويل 10 :مدنيني ،بينهم  6أطفال ،وسيداتن.
جهات أخرى 84 :شخصاً ،بينهم  31طفالً ،و 22سيدة.
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اثنياً :تفاصيل احلوادث:

ألف :قوات النظام السوري:
حمافظة إدلب:
عصــر الثــااثء  /21شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخـاً علــى بنــاء ســكين قــرب
الطريــق العــام يف األجـزاء اجلنوبيــة مــن بلــدة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل  7مدنيــن ،بينهــم 3
ســيدات ،وإصابــة  15آخريــن جبـراح ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
الســبت  /25شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات
النظــام الســوري صاروخــن علــى املنــازل الســكنية يف األجـزاء الغربيــة مــن
مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ،مــا أدى إىل مقتــل 5
مدنيــن دفعــة واحــدة ،بينهــم  3أطفــال ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
الســبت  /25شــباط 2017 /قرابــة الســاعة  16:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صاروخــن علــى
منطقــة دوار الدلــة يف األجـزاء الغربيــة مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدنيــن دفعــة واحــدة،
نشــر إىل أ ّن طـراانً اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري شــن عــدة غــارات متتاليــة ابلصواريــخ يف اليــوم ذاتــه علــى مناطــق
متفرقــة مــن مدينــة أرحيــا مــا تســبب يف مقتــل  16مدنيـاً ،بينهــم  3أطفــال ،وإصابــة حنــو  20آخريــن جبـراح ،ختضــع املدينــة لســيطرة
مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
حمافظة ريف دمشق:
األربعــاء  /11كانــون الثــاين 2017 /ألقــى الطـران املروحــي التابــع لقـوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بنــاء ســكين
يف قريــة عــن اخلضــرة مبنطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق ،مــا أدى إىل مقتــل  6مدنيــن مــن عائلــة واحــدة (4
أطفــال ووالداهــم) ،الســبت  /4شــباط 2017 /متكنــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا حصيلــة ضحــااي هــذه
اجملزرة.كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت
حــدوث اجملــزرة -ختضــع لســيطرة قـوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.
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الســبت  /18شــباط 2017 /قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى مقــرة حــي اجلديــدة يف
منطقــة حرســتا الغربيــة التابعــة ملدينــة حرســتا شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق ،أثنــاء تشــيي ِع أهــايل مــن حــي القابــون مبدينــة دمشــق
ضحــااي قصــف ســابق اســتهدف احلــي؛ أدى القصــف علــى املقــرة إىل مقتــل  18شــخصاً ،وإصابــة حنــو  15آخريــن جب ـراح،
ختضــع مدينــة حرســتا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
نُشــر إىل وجــود مقـ ٍر عســكري اتبــع لفصائــل املعارضــة املســلحة ابلقــرب مــن املقــرة ،إال َّ
أن املشــيِّعني كانـوا علــى بعــد مــا اليقــل
عــن 15 – 10م عنــه .ومقتــل املشــيعني علــى الرغــم مــن هــذه املســافة يُشــر إىل عــدم التمييــز وانعــدام الدقــة يف اســتهداف املقــر
العســكري ،إضافــة إىل أن ارتفــاع عــدد الضحــااي يؤكــد عــدم التناســب يف اســتخدام القــوة وهــو بــدون أدىن شــك أكــر مــن الفائــدة
العســكرية املرجــوة مــن اســتهداف املقــر العســكري.
الســبت  /25شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات
النظام الســوري صواريخ عدة على مدينة دوما يف الغوطة الشــرقية شــرقي
حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل  10أشــخاص دفعــة واحــدة،
بينهــم  5أطفــال وســيدة ،وإصابــة  30آخريــن جبـراح ،ختضــع مدينــة دومــا
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
حمافظة محص:
األربعــاء  /8شــباط 2017 /قصفــت قـوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ مــن طـراز فيــل تزامنـاً مــع قصــف مدفعيتهــا قذائــف
هــاون عــدة علــى حــي الوعــر غــريب مدينــة محــص؛ مــا تســبب يف مقتــل  11شــخصاً ،بينهــم  4أطفــال وســيداتن ،خيضــع احلــي
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
اجلمعــة  /10شــباط 2017 /قرابــة الســاعة  09:00قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري املبــاين الســكنية يف
حــي الوعــر غــريب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل مقتــل  7أشــخاص ،بينهــم طفــان ،خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
حمافظة درعا:
اإلثنــن  /13شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (مــازال قيــد التحقــق لتحديــد
اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ بنــاءً ســكنياً يف حــي طريــق الســد يف منطقــة درعــا احملطــة شــرقي مدينــة درعــا ،مــا أدى إىل مقتــل 12
شــخصاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  5أطفــال وســيداتن ،خيضــع حــي طريــق الســد لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
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الســبت  /18شــباط 2017 /قرابــة الســاعة  14:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ
املبــاين الســكنية يف قريــة اليــادودة بريــف حمافظــة درعــا اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،وهــم
 4أطفــال وســيدة ،ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
حمافظة الرقة:
اإلثنــن  /20شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ منطقــة شــارع القطــار وســط
مدينــة الرقــة ،مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيــن دفعــة واحــدة ،بينهــم طفــان ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.
حمافظة دمشق:
اإلثنــن  /20شــباط 2017 /قرابــة الســاعة  11:00شـ َّـن طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري غــارة ب ـ  4صواريــخ
علــى املبــاين الســكنية يف شــارع احلافــظ يف حــي بــرزة مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل  7أشــخاص دفعــة واحــدة،
بينهــم طفــان وســيداتن ،خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
حمافظة محاة:
اجلمعــة  /24شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى قريــة احلمـرات بريــف
حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدنيــن ( 6أطفــال ووالداهــم) ،ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
ابء :القوات الروسية:
حمافظة إدلب:
اخلميــس  /12كانــون الثــاين 2017 /شــن طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــن ابلصواريــخ علــى بنــاء ســكين خمصــص
لعائــات مقاتلــن مــن احلــزب اإلســامي يف منطقــة جبــل األربعــن جنــوب مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب
يف مقتــل  7مدنيــن دفعــة واحــدة ( 4أطفــال و 3ســيدات) ،يــوم اجلمعــة  /10شــباط 2017 /تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة
الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة ،ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
الثــااثء  /7شــباط 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى بنــاء ســكين يف منطقــة مســاكن
الضبــاط -يقطــن هــذه املنطقــة عوائــل مقاتلــن مــن أوزبكســتان -غــريب مدينــة إدلــب ،مــا تســبب يف مقتــل  6مدنيــن (طفلتــان
و 4ســيدات) ،ننـ ِّـوه إىل أن الطـران ذاتــه شــن  8غــارات علــى مدينــة إدلــب يف ذلــك اليــوم تســببت يف ثــاث جمــازر ومقتــل 29
مدني ـاً ،بينهــم  15طف ـاً و 11ســيدة ،وإصابــة حنــو  30آخريــن جب ـراح ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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الثــااثء  /7شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي  4صواريــخ علــى بناءيــن ســكنيني واقعــن غــرب دوار
اجلــرة يف حــي القصــور جنــويب مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب يف مقتــل  14مدنيـاً ،بينهــم  8أطفــال و 4ســيدات ،ننـ ِّـوه إىل أن الطـران
ذاتــه شــن  8غــارات علــى مدينــة إدلــب يف ذلــك اليــوم تســببت يف ثــاث جمــازر ومقتــل  29مدني ـاً ،بينهــم  15طف ـاً و11
ســيدة ،وإصابة حنو  30آخرين جبراح ،ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام.
الثــااثء  /7شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى بناءيــن ســكنيني يف حــي القصــور
جنــويب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيــن ،بينهــم طفلــة و 3ســيدات ،ننـ ِّـوه إىل أن الطـران ذاتــه شــن  8غــارات علــى
مدينة إدلب يف ذلك اليوم تســببت يف ثالث جمازر ومقتل  29مدنياً ،بينهم  15طفالً و 11ســيدة ،وإصابة حنو  30آخرين
جبـراح ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
اإلثنــن  /27شــباط 2017 /قرابــة الســاعة  03:40قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى  3مبـ ٍ
ـان
ســكنية غــريب حمطــة وقــود النــون للمحروقــات يف األج ـزاء الشــمالية مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل
مقتــل  19مدنيـاً ،بينهــم  9أطفــال ،و 4ســيدات ،وإصابــة قرابــة  20آخريــن جبـراح ،ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــركة بــن
فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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حمافظة دير الزور:
الثــااثء  /24كانــون الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة الصاحليــة بريــف حمافظــة
ديــر الــزور اجلنــويب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  16مدنيـاً ،وإصابــة قرابــة  20آخريــن جبـراح ،يــوم األحــد  /12شــباط2017 /
تواصلنــا مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة ،ختضــع قريــة الصاحليــة لســيطرة تنظيــم داعــش.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 تنظيم داعش:حمافظة حلب:
اجلمعــة  /24شــباط 2017 /انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري اتبــع لتنظيــم داعــش -وفــق ت ـ ٍ
ن نشــره التنظيــم علــى
أحــد حســاابته -أمــام املؤسســة األمنيــة التابعــة للمجلــس العســكري ملدينــة البــاب يف بلــدة سوســيان التابعــة ملدينــة البــاب بريــف
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  73شــخصاً ،ختضــع بلــدة سوســيان لســيطرة قـوات درع الفـرات (فصائــل املعارضــة
املســلحة مدعومــة مــن القـوات الرتكيــة).
مل نتمكــن حــى حلظــة إعــداد التقريــر مــن التحقــق مــن عــدد الضحــااي املدنيــن وابلتــايل مــن كــون احلادثــة تُشــكل خرقـاً للقانــون
الــدويل اإلنســاين.

اتء :قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:
الثــااثء  /21شــباط 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى قريــة الســحامية
التابعــة ملدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  10مدنيــن ،بينهــم  6أطفــال وســيداتن .ختضــع قريــة
الســحامية لســيطرة تنظيــم داعــش.
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اثء :جهات أخرى:
حمافظة حلب:
اجلمعــة  /3شــباط 2017 /انفجــر لغــم أرضــي جـوار ســيارة علــى طريــق الواصــل بــن مدينــي البــاب واعـزاز بريــف حمافظــة حلــب
الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم ســيدة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بــزرع
اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
ظهــر األربعــاء  /8شــباط 2017 /انفجــرت عبــوة انســفة يف حميــط مســجد زيــد بــن حارثــة يف حــي بســتان القصــر شــرق مدينــة
حلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل  5أطفــال دفعــة واحــدة ،مل نتمكــن مــن معرفــة اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر،
خيضــع حــي بســتان القصــر لســيطرة قـوات النظــام الســوري.
صبــاح اإلثنــن  /13شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح داعــم لقـوات درع الفـرات (فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة
مــن القـوات الرتكيــة) ابلصواريــخ األجـزاء اجلنوبيــة الشــرقية مــن مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ ماتســبب يف مقتــل 18
مدنيـاً ،معظمهــم مــن عائلتــن ،بينهــم  10أطفــال ،و 5ســيدات،كانت املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث
اجملــزرة -ختضــع لســيطرة قـوات درع الفـرات حلظــة إعــداد التقريــر.-
ظهــر اإلثنــن  /13شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح داعــم لقـوات درع الفـرات (فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة
مــن الق ـوات الرتكيــة) ابلصواريــخ شــارع اجلديــد يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  17مدني ـاً،
معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  3أطفــال ،و 5ســيدات ،كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث اجملــزرة
ختضــع لســيطرة قـوات درع الفـرات حلظــة إعــداد التقريــر.ظهــر األربعــاء  /15شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح داعــم لقـوات درع الفـرات (فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة
مــن القـوات الرتكيــة) ابلصواريــخ حميــط مســجد عائشــة يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي ،مــا أدى إىل مقتــل 12
مدنيـاً مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  5أطفــال وســيداتن ،كانــت مدينــة البــاب خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث اجملــزرة
ختضــع لســيطرة قـوات درع الفـرات حلظــة إعــداد التقريــر.ظهــر اخلميــس  /16شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح داعــم لقـوات درع الفـرات (فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة
مــن القـوات الرتكيــة) ابلصواريــخ حميــط ســوق اهلــال يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  10مدنيــن
معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم طفــان ،و 4ســيدات ،كانــت مدينــة البــاب خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث
اجملــزرة -ختضــع لســيطرة قـوات درع الفـرات حلظــة إعــداد التقريــر.
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اإلثنــن  /20شــباط 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح داعــم لقـوات درع الفـرات (فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة مــن
القـوات الرتكيــة) ابلصواريــخ املبــاين الســكنية يف حــارة النجــار يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل
 12مدنيـاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  5أطفــال ،و 4ســيدات ،كانــت مدينــة البــاب خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش
وقــت حــدوث اجملــزرة –ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة حلظــة إعــداد التقريــر.
عصــر األربعــاء  /22شــباط 2017 /انفجــر لغــم أرضــي قــرب ســيارة علــى الطريــق الواصــل بــن مدينــة حلــب وبلــدة خناصــر يف
ريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب ،مــا أدى إىل مقتــل  5أشــخاص دفعــة واحــدة ،بينهــم طفــل وســيدة ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة
الــي قامــت بــزرع اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع املنطقــة لســيطرة قـوات النظــام الســوري.

اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:

قوات النظام السوري والقوات الروسية:
 .1تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أن حــاالت القصــف كانــت ُمتعمــدة أو عشـوائية ،وموجهــة ضــد أفـراد مدنيــن
عُــزل ،وابلتــايل فــإن ق ـوات النظــام الســوري والروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف
احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نـزاع مســلح غــر دويل ،فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
 .2تــرى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أيضـاً أن مــا حــدث يف تلــك اجملــازر ،واملتمثــل يف جرميــة القتــل واســع النطــاق يــؤدي
إىل جرميــة ضــد اإلنســانية.
 .3إن 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 مؤشـرات قويــة حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضــرر كان مفرطـاً جــداً
إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة ،ويف مجيــع احلــاالت املذكــورة مل نتأكــد مــن وجــود هــدف عســكري قبــل أو أثنــاء اهلجــوم.
 .4إن حجــم اجملــازر ،وطبيعــة اجملــازر املتكــررة ،ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا ،والطابــع العشـوائي للقصــف والطبيعــة
املنســقة للهجمــات ،ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
القوات األخرى:
ارتكــب كل مــن ق ـوات التحالــف الــدويل وجهــات أخــرى (تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل الق ـوات الرتكيــة
واللبنانيــة واألردنيــة) جمــازر وفق ـاً ملــا ورد يف التقريــر وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب ،ونــرى أهنــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــد
اإلنســانية علــى غ ـرار النظــام الســوري والق ـوات املواليــة لــه ،الــي ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي وواســع النطــاق.
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التوصيات:

إىل األمم املتحدة وجملس األمن:
 .1إحالــة الوضــع يف ســورية إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،والتوقــف عــن تعطيــل الق ـرارات الــي يُفــرض ابجمللــس اختاذهــا بشــأن
احلكومــة الســورية؛ ألن ذلــك يرســل رســالة خاطئــة إىل مجيــع الدكتاتــورايت حــول العــامل ويُعــزز مــن ثقافــة اجلرميــة.
 .2فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان يف سوراي.
 .3إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية ،وجلنة التحقيق الدولية ،والصحفيني وعدم التضييق عليهم.
 .4ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تُستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
 .5يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف حفــظ األمــن والســلم األهليــن يف ســورية؛ ألن االنتهــاكات الــي قامــت هبــا
احلكومــة الســورية تُشــكل هتديــداً صارخـاً لألمــن والســلم الدوليــن.
 .6إدراج امليليشــيات الــي ُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية ،والــي ارتكبــت مذابــح واســعة ،كامليليشــيات اإليرانيــة ،وحــزب
هللا اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى ،وجيــش الدفــاع الوطــي ،والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى احلالــة الســورية عــام  ،2005ونؤكــد علــى
 .7تطبيــق مبــدأ “محايــة املدنيــن” الــذي َّ
أن هــذا املبــدأ إن مل يُطبــق يف ســورية فأيــن ســيُطبق؟...
 .8التوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفـاً رمسيـاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي،
والتوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة ،والــي غالب ـاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن
للحكومــة الســورية.

شكر وعزاء

كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي ،الذين سامهت شهاداهتم
بشكل فعال يف هذا التقرير ،خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.
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