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اإلثنين 11 أيلول 2017

ما اليقل عن 27 مجزرة في آب 2017

قوات التحالف الدويل تتفوق على مجيع 
األطراف بـــ 17 جمزرة 
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المحتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

ثانياً: امللخص التنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل احلوادث يف آب.

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 املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق 

مــع األمريكيــن واألردنيــن. 
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.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــن فصائــل املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ هــذه 
االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل 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 يف 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-. 
وُتشر حصيلة الضحايا املدنين على يد النظام السوري وانتهاكاته واسعة النطاق إىل عدم التزامه باالتفاقن األخرين املوقـََعن.

علــى الّرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ومــا تبعــه مــن سلســلة اتفاقــات خفــِض الّتصعيــد إال أنَّ 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/
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ســجلنا يف آب اخنفــاض عــدد اجملــازر علــى يــد القــوات الروســية، للشــهر الرابــع علــى التــوايل، -بعــد دخــول اتفــاق خفــض التصعيــد 
حيِّــز التنفيــذ يف 6/ أيــار/2017  ، كمــا اخنفــض عــدد اجملــازر علــى يــد النظــام الســوري إىل النصــف تقريبــاً مقارنــة مــع مــا مت 
توثيقــه يف متــوز الفائــت، يف حــن مل ختتلــف وتــرة اجملــازر علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل وتفوَّقــت علــى بقيــة األطــراف الفاعلــة 

للشــهر الرابــع علــى التــوايل بـــ 17 جمــزرة، كانــت 16 منهــا يف مدينــة الرقــة حبجــة القضــاء علــى اإلرهــاب.

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحايــا، ونشــطاء 
إعاميــن حمليــن، ونعــرض يف هــذا التقريــر شــهادة واحــدة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم 
علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معانــاة تذكــر االنتهــاك، ومّت منــح ضمــان عــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام 
اســم مســتعار. 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 اليكــون 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.

-

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانياً: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة المجازر في عام 2017:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه ارتــكاب 243 جمــزرة علــى يــد 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM1JxLUJPTkhlQ00/view
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باء: حصيلة المجازر في آب 2017:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 27 جمزرة يف آب.

توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 5 

باء: القوات الروسية: 2
تاء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:

- تنظيم داعش: 2
ثاء: قوات التحالف الدويل: 17

ثاء: جهات أخرى: 1

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0NjSG1mRGRienc/view
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توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف آب 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 2 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- 3 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
الرقة: 18، دير الزور: 4، ريف دمشق: 2،  إدلب: 1، محاة: 1، احلسكة: 1

توزّع المجازر في آب 2017 حسب الجهة الفاعلة

تســبَّبت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحايــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 274 شــخصاً، بينهــم 117 
طفًا، و65 ســيدة )أنثى بالغة(، أي أن 67 % 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: 29 شخصاً، بينهم 11 طفًا، و8 سيدة.

القوات الروسية: 22 مدنياً، بينهم 10 طفًا، و9 سيدة.
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تنظيم داعش: 13 مدنياً، بينهم 1 طفًا.
قوات التحالف الدويل: 203 مدنياً، بينهم 95 طفًا، و48 سيدة.

جهات أخرى: 7 مدنياً. 

ثالثاً: تفاصيل الحوادث في آب: 
ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:

محافظة ريف دمشق:
الثاثــاء 1/ آب/ 2017 قصفــت قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن طــراز فيــل علــى بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية 
شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن 

جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 9/ آب/ 2017 قرابــة الســاعة 15:05 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى الســاحة 
العامــة يف بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 6 أشــخاص، وإصابــة قرابــة 10 

آخريــن جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعــد ســاعات مــن حــدوث اجملــزرة مــع الناشــط اإلعامــي أنــس أبــو أيــن عضــو مركــز 

الغوطــة اإلعامــي عــر حســابه علــى –موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك– فأخرنــا: 
“يــوم األربعــاء 9/ آب قرابــة الســاعة الثالثــة ومخــس دقائــق عصــراً بــدأت مدفعيــة النظــام املوجــودة يف إدارة املركبــات 
يف بلــدة املليحــة قصفهــا للســاحة العامــة يف البلــدة بعــدة قذائــف متتاليــة حيــث ســقطت 5 - 8 قذائــف، ال أذكــر 
العــدد حتديــداً، إحــدى القذائــف ســقطت علــى “بســطة” بانزيــن ومــازوت أدت إىل حرائــق يف املنطقــة، وأســفر 
القصــف عــن استشــهاد 5 أشــخاص وإصابــة 20 آخريــن جبــراح متفاوتــة بينهــم عــدد مــن األطفــال وامــرأة. بعــد 
ســقوط القذيفــة الثالثــة توجهــت مــن منــزيل إىل املشــفى امليــداين يف كفــر بطنــا، كان املشــفى مكتظــاً باجلرحــى، 
أحدهــم كان يبحــث عــن أخيــه بــن جثامــن الشــهداء وقــد تعــرَّف عليــه مــن رأســه فقــط الــذي بقــي كامــًا بينمــا 
حتــول جســده إىل أشــاء، فعانــق الــرأس وأجهــش بالبــكاء، كان املوقــف مؤملــاً فأقصــى مــا يتمنــاه النــاس هنــا هــو 

احلصــول علــى جثامــن أقارهبــم كاملــة.

https://www.google.de/maps/place/Ein+Tarma,+Syrien/@33.5155579,36.3236122,8554m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e!8m2!3d33.5137422!4d36.347101
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMnkxTk9JV25NS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXlTVUVZOGRaQW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXlTVUVZOGRaQW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUk9rZThjb1NFMEU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1038&token=gLQxIzBg7RHQ3n8GXRVs6xqg4xyPuxdA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVHdFUDhJQy1VTFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVU5ZRTJvbXhmd0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVU5ZRTJvbXhmd0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0JYN2h2OHhEUm8/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Batna,+Syria/@33.5118166,36.3634801,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e447efc78d97:0x1d310230051c33e7!8m2!3d33.5142841!4d36.3741834
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املنطقــة الــي حصلــت فيهــا اجملــزرة ال يوجــد فيهــا أيــة مظاهــر عســكرية أو مقــرات علــى اإلطــاق كمــا اليوجــد أي تواجــد جلبهــة 
النصــرة إثــر احلملــة الــي قــام هبــا فيلــق الرمحــن منــذ بضعــة أيــام، جبهــة كفــر بطنــا الــي تبعــد قرابــة 1.5كــم عــن موقــع اجملــزرة هــي 

أقــرب نقطــة عســكرية”.

محافظة دير الزور:
فجــر األربعــاء 23/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدينــة املياديــن بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدتان، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن 

جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 30/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة حوايــج ذيــاب شــامية 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، هــم 3 أطفــال وســيدتان، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

جثامن بعض ضحايا اجملرزة الي ارتكتبها قوات النظام السوري يف بلدة كفر بطنا/ ريف دمشق يف 9/ 8/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Mayadin,+Syria/@35.0167666,40.4257469,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX3dqVE5RV095Qnc/view
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محافظة حماة:
الثاثــاء 22/ آب/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( بالصواريــخ جتمعــاً للنازحــن يف قريــة الرويضــة التابعــة لناحيــة عقربــات بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 
أشــخاص )مــا متكنّــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

باء: القوات الروسية:
محافظة دير الزور:

ليــل األربعــاء 2/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ منــزاًل يف بلــدة التبــي بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، و6 ســيدات، وإصابــة قرابــة 19 آخريــن جبــراح، ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

محافظة الرقة:
الســبت 19/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ ســيارة تُقــلِّ مدنيــن يف قريــة أبــو شــهري 
بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال و3 ســيدات، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

تاء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

محافظة الرقة:
اخلميــس 24/ آب/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى قتــل 5 مدنيــن دفعــة واحــدة رميــاً بالرصــاص يف قريــة العكرشــي بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــرقي، بتهمــة الــردة والتعامــل مــع جيــش العشــائر التابــع لقــوات النظــام الســوري، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Tebni,+Syria/@35.5429034,39.685822,11z/data=!4m5!3m4!1s0x1537dab8e501feb1:0x73d62b568b634698!8m2!3d35.604681!4d39.8193219?hl=en
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محافظة دير الزور:
األربعــاء 30/ آب/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش قــرب مفــرق قريــة أبــو خشــب بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــمايل، أثنــاء حماولــة عــدد مــن املدنيــن النــزوح واخلــروج مــن حمافظــة ديــر الــزور باجتــاه حمافظــة احلســكة؛ مــا أدى إىل مقتــل 
8 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا الديقراطيــة ذات 

األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

ثاء: قوات التحالف الدولي:
محافظة الرقة:

الثاثــاء 1/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بأربــع صواريــخ بناءيــن ســكنَين يف شــارع 
نــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر(، بينهــم طفلــة و6  الــوادي وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً )مــا متكَّ

ســيدات، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 2/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً يف حــارة الســفارنة 
شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

األربعاء 2/ آب/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات التحالف الدويل بالصواريخ وسط مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 
11 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 6 أطفال وسيدتان، ختضع املنطقة وسط مدينة الرقة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

األربعــاء 2/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً -يُعــَرف ببنــاء أنــس 
أبــو هيــف- جيــاور مطعــم الســلطنة يف حــي الثكنــة وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً –نازحــون مــن مدينــة البــاب 

بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي-، بينهــم 7 أطفــال و5 ســيدات، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثاثــاء 8/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاء ســكنياً يف حــي الثكنــة 
وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 22 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة –نازحــون مــن مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي-، 

بينهــم 15 طفــًا، و7 ســيدات، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B057'17.1%22N+39%C2%B000'49.5%22E/@35.9538678,39.0144527,793m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.954751!4d39.013739?hl=ar
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اجلمعــة 11/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصورايــخ ســيارة تُقــلُّ مدنيــن قــرب 
مفــرق اجلــزرة غــرب مدينــة الرقــة، كانــوا حياولــون اخلــروج مــن مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن )5 أطفــال ووالدامهــا(، 

ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثاثــاء 15/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ شــارع املعتــز وســط مدينــة 
نــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر(، بينهــم 3 أطفــال، و4 ســيدات، ختضــع  الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً )مــا متكَّ

املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 16/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً قــرب مدرســة 
معاويــة بــن أيب ســفيان يف حــي التوســعية مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، هــم 5 

أطفــال، و3 ســيدات، خيضــع حــي التوســعية لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 18/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 18/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منطقــة نزلــة الشــحادة جنــوب 
مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال، ختضــع منطقــة نزلــة الشــحادة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

الســبت 19/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً قــرب مســجد 
الصفــا يف حــي الدرعيــة مشــال غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 21 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 12 طفــًا، و3 

ســيدات، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، خيضــع حــي الدرعيــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 20/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ حــارة الســخاين مشــال مدينــة 
الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 27 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 14 طفــًا، و8 ســيدات، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح، ختضــع 

حــارة الســخاين لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://www.google.de/maps/place/Al+Moataz+Street,+Ar+Raqqah,+Syrien/@35.9426379,39.0131123,4098m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15371825cdb1d951:0xa0fa39798204e993!8m2!3d35.94841!4d39.0165239
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األحــد 20/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ بنــاًء ســكنياً قــرب مدرســة 
عدنان املالكي يف حارة الســخاين شــرق مدينة الرقة؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنين من عائلة واحدة، بينهم طفل و3 ســيدات، 

ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اإلثنــن 21/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 8 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -نازحــون مــن مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي- ، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، 

ختضــع املنطقــة وســط مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثاثــاء 22/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ منطقــة احلديقــة البيضــاء مشــال 
مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدتان، ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثــة.

األحــد 27/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى 
إىل مقتــل 10 مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -نازحــون مــن مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي-، بينهــم 4 أطفــال وســيدتان، 

ختضــع املنطقــة وســط مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

محافظة الحسكة:
الســبت 19/ آب/ 2017 قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ 
مســجداً يف قريــة اجلــزاع التابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً معظمهــم مــن 

عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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جيم: جهات أخرى:
محافظة إدلب:

فجــر الســبت 12/ آب/ 2017 هاجــم مســلحون مركــز الدفــاع املــدين يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســرمن بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي؛ وقامــوا بإطــاق الرصــاص داخــل املركــز، مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص مــن كــوادر الدفــاع املــدين دفعــة واحــدة، 
مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اهلجــوم حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة ســرمن لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

جثامــن بعــض ضحايــا اجملــزرة الــي ارتكبهــا مســلحون جمهولــون 
حبــق عناصــر الدفــاع املــدين يف مدينــة ســرمن/ إدلــب 

يف 12/ 8/ 2017

https://www.google.com.tr/maps/place/Sarmin,+Syria/@35.9148427,36.7158983,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x15250f71b3ac8429:0x2f72c2d5e8b53742!8m2!3d35.9032997!4d36.733459
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTZjSkUzTzc4VEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZy1xQm9QbEc1ZW8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1035&token=g3pKyeLMtPh2xnaxD8SEEV78tl7jKgGR
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1034&token=eXUTK3pm4YLhfcHUIaYWZKZP3yg2l9gq
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1034&token=eXUTK3pm4YLhfcHUIaYWZKZP3yg2l9gq
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1033&token=bMy8cBfvJoyabhm9CLLiXHnnd9KSo2tp
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ1lOLVBFOUQwOTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUnJtZHBMUFJLSTg/view
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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.
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 )تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل 
القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( 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.
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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. 

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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