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اجلمعة 7 نيسان 2017

ما اليقل عن 35 جمزرة يف آذار 2017

للمرة األوىل قوات التحالف الدويل تتفوق 
على مجيع األطراف يف ارتكاب اجملازر
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 35 جمزرة يف آذار، توزعت على النحو التايل:
ألف: قوات النظام السوري: )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 11

ابء: القوات الروسية: 8
اتء: تنظيم داعش: 2 

اثء: قوات التحالف الدويل: 13
جيم: جهات أخرى: 1

تعتمد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يُقتل فيه مخســة أشــخاص مســاملني دفعة 
واحــدة. مــن أجــل االطــاع علــى املزيــد حــول منهجيتنــا يف توثيــق الضحــااي، نرجــو زايرة الرابــط.

توزعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف آذار 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 2 جمزراتن يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

- 5 جمازر يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
- 4 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

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.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل: 
الرقة: 15، إدلب: 11، حلب: 2، ريف دمشق: 2، محاة: 2، دير الزور: 2، دمشق: 1

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

تســببت تلــك اجملــازر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 422 شــخصاً، بينهــم 149 
طفــًا، و70 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أن 52 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى 

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

قوات النظام السوري: 88 شخصاً، بينهم 34 طفًا، و19 سيدة.
القوات الروسية: 77 شخصاً، بينهم 33 طفًا، و20 سيدة.

تنظيم داعش: 10 مدنياً، بينهم 8 طفًا، و1 سيدة.
قوات التحالف الدويل: 214 شخصاً، بينهم 72 طفًا، و28 سيدة.

جهات أخرى: 33 شخصاً، بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.
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الرقة حماة                  ریف دمشق          حلب                            إدلب  دير الزور  دمشق

قوات النظام السوري القوات الروسية تنظيم داعش قوات التحالف الدولي جهات أخرى
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اثنياً: تفاصيل احلوادث: 
ألف: قوات النظام السوري:

حمافظة إدلب:
اخلميس 9/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 08:00 قصف طريان 
اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
علــى املنــازل الســكنية يف منطقــة مســجد األربعــني وســط مدينــة 
كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا أدى إىل مقتــل 5 
مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 
15 آخريــن جبــراح. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحد 19/ آذار/ 2017 قرابة الساعة 10:00 قصف طريان 
اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني 
على املباين الســكنية يف شــارع األربعني مشال غرب مدينة إدلب؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني )3 أطفــال و3 ســيدات(، وإصابــة 
قرابــة 7 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 19/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى األجــزاء الشــرقية مــن مدينــة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني دفعة واحدة، بينهم طفلتان وسيدة، إضافة إىل إصابة 

حنــو 7 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

الثــااثء 21/ آذار/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف معســكر قريــة جوريــن بريــف 
حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب، صواريــخ عــدة علــى املبــاين الســكنية يف األجــزاء اجلنوبيــة الشــرقية مــن قريــة كفــر عويــد بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال وســيداتن(، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

طفالن من ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها قوات النظام 
السوري يف منطقة مسجد األربعني مبدينة كفر نبل/ 

إدلب يف 9/ 3/ 2017

انتشال جثمان طفل من ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها 
قوات النظام السوري يف شارع األربعني مبدينة إدلب 

يف 19/ 3/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=879&token=AeQXtSQ5FBCCCTnyNOQWd6kCNVASroeS
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=878&token=mCmBSvvhSLnJ9XPI0xK1yWspqpoSSri5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=879&token=AeQXtSQ5FBCCCTnyNOQWd6kCNVASroeS
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVExhV0JEU1NxdjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVExhV0JEU1NxdjQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=896&token=xWHyHmwjOMZYbIgSGqSPh1GQCm7VSFmg
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6dkwwVHFRcnpSdWs/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6dkwwVHFRcnpSdWs/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=897&token=WtA3Au8d89e9nqPrMsWiEVwF5AvRGlYs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2RCWGFlb1AtclE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFamNVOFRzaXJRcjQ/view
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الســبت 25/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 16:40 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
صاروخــاً علــى منــزل ســكين يف احلــي الشــمايل مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 
مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــان، ننــوه إىل أّن الطــريان ذاتــه قصــف صاروخــاً آخــر علــى منــزل يــؤوي انزحــني –علــى بعــد 
100م مــن موقــع اجملــزرة- مــا أســفر عــن مقتــل 3 مدنيــني، بينهــم ســيداتن. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

حمافظة ريف دمشق:
الســبت 25/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 09:40 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ علــى 
بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال، و7 ســيدات، 

وإصابــة حنــو 70 آخريــن جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

جثامني بعض ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة محورية/ ريف دمشق يف 25/ 3/ 2017

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي خالــد العمــري -املوجــود يف مدينــة محوريــة- عــر 
حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، وأفــادان بروايتــه:

“صبــاح يــوم الســبت 25/ آذار قصــف طــريان حــريب ســوري 4 صواريــخ علــى مدينــة محوريــة –ســقط صاروخــان علــى شــارع 
ســوق الروضــة واثنــان آخــران علــى حــيٍّ ســكين يبعــد حنــو 600م مــن شــارع الســوق، فــوَر القصــف اجتهــت إىل شــارع ســوق 

الروضــة وكان مارأيــت مرعبــاً فالدمــار كبــري جــداً يف احملــات التجاريــة والبــى التحتيــة وأشــاء الضحــااي تنتشــر يف املــكان.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTjRKbjhURDk3Wkk/view
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يف ذلــك اليــوم تــويف 17 مدنيــاً، وأصيــب 70 شــخصاً، أحــد إخــويت يعمــل يف أحــد احملــات التجاريــة يف الســوق وقــد بقــي 
حتــت األنقــاض مايزيــد عــن ربــع ســاعة مث متَّ إخراجــه مــن حتــت األنقــاض حيــاً.

املنطقتان املستهدفتان مناطق مدنية وال يوجد فيهما أي من الفصائل العسكرية املقاتلة”.

اإلثنــني 27/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة عربــني مشــال شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب يف مقتــل 5 أشــخاص، بينهــم طفــل، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة محاة:
األربعــاء 1/ شــباط/ 2017 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 3 براميــل متفجــرة علــى قريــة النشــمي التابعــة 
لناحيــة عقــريابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، ســقط أحــد الرباميــل علــى بنــاء ســكين؛ مــا تســبب يف مقتــل 5 مدنيــني )هــم 4 
أطفــال ووالدهتــم(. يــوم اخلميــس 9/ آذار/ 2017 متكنــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة، ختضــع 

قريــة النشــمي لســيطرة تنظيــم داعــش.

الســبت 4/ آذار/ 2017 قصف طريان احللف الســوري – الروســي اثبت اجلناح )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( 
ابلصواريــخ ســوقاً للمواشــي يف بلــدة عقــريابت بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني، ختضــع البلــدة لســيطرة 

تنظيــم داعش.

حمافظة دير الزور:
ليــل األحــد 12/ آذار/ 2017 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى حــي احلميديــة شــرق 

مدينــة ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، و3 ســيدات، خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثااثء 14/ آذار/ 2017 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري صورايخ عدة على حي احلميدية شــرق مدينة 
دير الزور؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني من عائلة واحدة، )أب وأم وأطفاهلم اخلمســة(، خيضع احلي لســيطرة تنظيم داعش.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX0hyMUlkQmtGVjQ/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=916&token=8gsbtEYPzZfjBAp0z0w3A5UW0ScVHieG
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ابء: القوات الروسية:
حمافظة إدلب:

الســبت 4/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 11:50 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى بنــاء ســكين 
يف احلــي الشــمايل مــن مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان، 
كمــا قصــف الطــريان ذاتــه صاروخــاً علــى منــزل آخــر؛ مــا تســبب يف مقتــل ســيدتني. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 5/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 02:35 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املنــازل الســكنية 
يف منطقــة الوطــا يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أشــخاص، بينهــم 
طفــان، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح، كمــا قصــف الطــريان ذاتــه صاروخــاً آخــر علــى موقــع يبعــد قرابــة 200م مــن املوقــع 
األول؛ ما تســبب يف مقتل مدين آخر. ختضع املدينة لســيطرة مشــرتكة بني فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام.

األربعــاء 15/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 03:25 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى بنــاء ســكين 
يف حــي القصــور جنــوب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 16 طفــًا و6 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قرابــة الســاعة 22:30 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ســجن النســاء 
ضمــن مبــى القــوة األمنيــة “مبــى األمــن السياســي ســابقًا” وســط مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم طفــل 
و11 ســيدة، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

قصــف   23:30 الســاعة  قرابــة   2017 آذار/   /27 اإلثنــني 
طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى بنــاء ســكين 
مشــال غــرب مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 
3 أطفــال، وإصابــة حنــو7 آخريــن جبــراح. ختضــع املدينــة لســيطرة 
مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

انتشال أحد ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها القوات الروسية 
يف مدينة جسر الشغور/ إدلب يف27/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY0MybzIxQ1kxTkk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=901&token=NzCrfr4yPoBaFxkWjW9NF53CY2jWkWOY
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWFotX0tpQzR1SkU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=903&token=ipkOMmkbbCmJx6gapT3f3fnOjsyKnbzv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=882&token=hCgGqJocBsFskEjFwH1d1TpuCCmQXgT4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=902&token=Fs8iXnsDr2RSQgVrB1o5opTgDyQRnMqT
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=917&token=Nep17y6McGpnb7puwPWdvKACgCrNodD1
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVUNTX3pnT25fX3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXc1ZzQzSkhFdUE/view
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األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
مســجد  علــى  عنقوديــة  بذخائــر  3 صواريــخ حمملــة  روســي  أنــه 
عمــر بــن العزيــز واملنطقــة احمليطــة بــه وســط قريــة الديــر الشــرقي 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، أثنــاء جتمــع عــدد مــن املدنيــني لشــراء 
اخلبــز؛ مــا أدى إىل مقتــل 9 مدنيــني، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، 
وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

حمافظة حلب:
عصــر اخلميــس 9/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مدرســة دارة عــزة الشــرقية 
يف مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة الرقة:
اجلمعــة 24/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ شــارع املعــري يف حــي البــدو وســط مدينــة 

الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني، بينهــم طفلتــان وســيداتن، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

حمافظة الرقة:
األحــد 5/ آذار/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش قــرب احلــدود الســورية الرتكيــة يف مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة 
الرقــة الشــمايل، أثنــاء حماولــة عــدد مــن املدنيــني العبــور إىل األراضــي الرتكيــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 5 مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة 

واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

جثامني بعض ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها القوات الروسية 
يف قرية الدير الشرقي/ إدلب ابستخدام الذخائر العنقودية 

يف 29/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOV9VdGgxUzBrcjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOV9VdGgxUzBrcjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEdDTGMxMlZleXc/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=898&token=EHPmPbxEE7372jlYcO5l77ZyfMJVOkqi
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVmZ1QXBLUkN2VG8/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 8

األحــد 19/ آذار/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش قــرب املدرســة الغربيــة يف قريــة حزميــة بريــف حمافظــة الرقــة 
الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أطفــال دفعــة واحــدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اثء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

األربعــاء 1/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ األبنيــة الســكنية قــرب دوار 
الكنيســة يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 8/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة مطــب البوراشــد بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 13 طفــًا، و3 ســيدات، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش.

الســبت 18/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة شــبهر التابعــة ملدينــة 
الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني )6 أطفــال ووالدهتــم(، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة.

األحــد 19/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة مزرعــة األندلــس التابعــة 
ملدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، وإصابــة اثنــني 

آخَريــن، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

اآليل  اجملــزر  قــرب  عــدة  الــدويل صواريــخ  التحالــف  لقــوات  اتبــع  اجلنــاح  اثبــت  طــريان  قصــف   2017 آذار/   /19 األحــد 
“املســلخ” يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفلــة وســيدة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMWNCZEpGbkkwTGs/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=877&token=cyXblh0Jn33MNFcmD486UtVCzaglz3EB
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWRaME5xOGxFdU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkVjN0NEMVZMckU/view
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الثــااثء 21/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 
التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مغســل املنــارة للســيارات يف مدينــة الطبقــة 
بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني دفعــة واحــدة، 

بينهــم طفــل، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثــااثء 21/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منــزاًل ســكنياً قــرب دوار 
الكنيســة وســط مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال 

وســيداتن، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثــااثء 21/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدرســة الباديــة يف بلــدة 
املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 42 مدنيــاً )حــى حلظــة إعــداد التقريــر(، بينهــم 19 طفــًا و8 ســيدات، 

ختضــع البلــدة املنصــورة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 22/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى الســوق يف احلــي 
الثــاين يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا تســبب يف مقتــل 48 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــًا، و8 ســيدات، ختضــع 

مدينــة الطبقــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األحــد 26/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة مضــر بريــف حمافظــة الرقــة 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم 3 أطفــال وســيداتن، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

األربعــاء 29/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ ســيارة مدنيــة علــى أطــراف 
بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني –انزحــون مــن مدينــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب 

الشــرقي- دفعــة واحــدة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

حماولة انتشال أحد ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها 
قوات التحالف الدويل يف مغسل املنارة للسيارات 

يف مدينة الطبقة/ الرقة يف 21/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWTAxZHFFYkhxUEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ183YUtjTUFsQzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXYtSEZpdmZYVnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV1BFbUdxdnpsa1E/view
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اخلميــس 30/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منــزاًل ســكنياً يف بلــدة 
املنصــورة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني )4 أطفــال ووالداهــم(، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش.

حمافظة حلب:
مســاء اخلميــس 16/ آذار/ 2017 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد عمــر بــن 
اخلطــاب يف قريــة اجلينــة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 38 شــخصاً، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اثء: جهات أخرى:
حمافظة دمشق:

األربعــاء 15/ آذار/ 2017 أقــَدم انتحــاري علــى تفجــري نفســه بواســطة حــزام انســف كان يرتديــه داخــل هبــو مبــى القصــر العــديل 
يف شــارع النصر شــرق مدينة دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 33 شــخصاً، بينهم طفان وســيداتن، وإصابة قرابة 100 آخرين حبراح، 

مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع شــارع النصــر لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

انتشال أحد ضحااي اجملزرة اليت ارتكبتها قوات التحالف الدويل يف مسجد عمر بن اخلطاب يف قرية اجلينة/ حلب يف 16/ 3/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=891&token=M99JJJemhRvnCGZGJLjnSk6pYUjSYn2A
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=892&token=cMX9p6pHpBoSajPA2AfXNBluLkz5x27A
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXNsSVAwOWt3SHM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=894&token=tf4PEyghaW4bJ1GHyV4AsGi2HBd9Rcea
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=891&token=M99JJJemhRvnCGZGJLjnSk6pYUjSYn2A
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHBtYlNhUFFTckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRUJIY2JSV1ZuSzg/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

اثلثاً: 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 مدنيــني 
ُعــزل، وابلتــايل فــإن قــوات احللــف الســوري الروســي قامــت ابنتهــاك أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق 
يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري دويل، فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

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

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

4. إن حجــم اجملــازر، وطبيعــة اجملــازر املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 
املنســقة للهجمــات، ال ميكــن 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، الــيت ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي وواســع النطــاق.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

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

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان يف سوراي.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.
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4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا ُتستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
5. يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف حفــظ األمــن والســلم األهليــني يف ســورية؛ ألن االنتهــاكات الــيت قامــت هبــا 

احلكومــة الســورية ُتشــكل هتديــداً صارخــاً لألمــن والســلم الدوليــني.
6. إدراج امليليشــيات الــيت حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــيت ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب 

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

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

للحكومــة الســورية. 

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

يف هــذا التقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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