التقرير السنوي لعام 2016

األربعاء  18كانون الثاين 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.

أوالً :منهجية التقرير:

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هي منظمة حقوقية أتسست يف حزيران2011 /م ،وهي جهة مستقلة ،غري حكومية،
غري رحبية ،هتدف بشكل رئيس إىل توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية ،وإصدار دراسات وأحباث وتقارير بشكل
دوري ،هبدف فضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حملاسبتهم ،وضمان حقوق الضحااي.
جتدر اإلشارة إىل َّ
أن األمم املتحدة اعتمدت يف مجيع إحصائياهتا الصادرة عنها يف حتليل ضحااي النزاع ،على الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان كأبرز مصدر ،إضافة إىل اعتماد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان لدى عدد واسع من وكاالت
األنباء العربية والعاملية ،والعديد من املنظمات احلقوقية الدولية.
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مجيع تقاريرها وأحباثها بشكل رئيس على التحقيقات اليت ُيريها أعضاؤها داخل

وخارج سوراي ،ويقومون بذلك عرب الزايرات امليدانية أو اللقاءات مع الناجني أو شهود العيان ،ومجيع احلوادث اليت أشار

إليها هذا التقرير موجودة على شكل تقارير ودراسات موسعة منشورة ومتاحة ابللغتني العربية واإلنكليزية على موقع الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان ،وقد قمنا ابختيار أبرز تلك االنتهاكات احلاصلة يف عام .2016
القانون اإلنساين الدويل ،والقانون الدويل العريف ابلتوازي مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،هي القوانني املعمول هبا ،وهي
ُملزمة جلميع أطراف النزاع.

ونؤكد أن مجيع الوقائع واإلحصائيات الواردة يف هذه الدراسة ال تشكل سوى احلد األدىن من حجم وخطورة االنتهاكات،
اليت حدثت وحتدث يف سوراي منذ بداية عام  2016حىت اآلن.

تستعرض التقارير الشهرية الصادرة يف هناية عام  2016إحصائيات سنوية تفصيلية ألبرز االنتهاكات اليت ارتكبتها مجيع
األطراف املتنازعة يف سوراي.
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اثنياً :ملخص عام :2016

رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تصاعداً ُميفاً يف عمليات انتهاك حقوق اإلنسان من قبل األطراف الفاعلة يف

سوراي ،إذ مل تُراعي هذه اجلهات قوانني احلرب والنزاعات املسلحة وارتكبت عمليات قتل واعتقال وهتجري قسري وتغيري

دميغرايف.

شهد عام َّ 2016أول بيان لوقف األعمال العدائية برعاية روسية يف  /27شباط والذي استثىن مناطق سيطرة التنظيمات

اإلسالمية املتشددة وعلى الرغم من تراجع حدة القصف واهلجمات اجلوية يف الفرتة األوىل منه إال أننا رصدان مئات

اخلروقات اليت ارتكبتها األطراف املوقعة على البيان يف مقدمتها قوات النظام السوري وحليفتها روسيا ،يف منتصف نيسان2016 /
تصاعدت عمليات القصف وارتفعت وترية ارتكاب اجملازر بعد إعالن اهليئة العليا للمفاوضات أتجيل مشاركتها يف مباحئات
جنيف...
يف  /12أيلول دخل بيان وقف األعمال العدائية الثاين حيِّز التنفيذ ورصدان يف األسبوع األول من تطبيقه ما اليقل عن

 242خرقاً ،ومن مث عادت اهلجمات اجلوية والربية يف خمتلف املناطق السورية.

عند الساعة صفر من يوم  /30كانون األول دخل بيان وقف األعمال العدائية الذي وقعه كل من النظام السوري وفصائل
املعارضة املسلحة بضمانة روسية  -تركية حيَِّز التَّنفيذ.
شهد عام  2016استمرار قوات النظام السوري حبصار مناطق كانت حماصرة سابقاً إضافة إىل حصار مناطق جديدة كما

شارك كل من تنظيم داعش وقوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية يف حصار عدة مناطق يف حلب وريفها.
ٍ
نتج
عرب اجلرائم اليت يرتكبها وعمليات احلصار والقهر والقمع فـَْر َ
ض ُه َدن واتفاقيات ومصاحلات َ
واستطاع النظام السوري َ
عنها عمليات هتجري قسري وتغيري دميغرايف ،وحبسب تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فقد متَّ هتجري ما اليقل عن

 125ألف مدين من مناطق خمتلفة يف ريف دمشق (مدينة داراي – بلدة معضمية الشام – بلديت قدسيا واهلامة وبلدة خان

الشيح) وحي الوعر يف محص ،وأحياء حلب الشرقية إىل حمافظة إدلب ،اليت تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة وقد
تضمن اتفاق إجالء املدنيني من أحياء حلب الشرقية يف هناية كانون األول 2016 /بنداً يقضي إبجالء عدد من مدنيي
َّ

بلديت كفراي والفوعة املواليتني للنظام واحملاصرتني من قبل فصائل املعارضة املسلحة إىل مدينة حلب يف ترسيخ واضح للتغيري

الدميغرايف الذي يسعى النظام السوري إىل تطبيقه.
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ش ّكلت عمليات النزوح املتتالية إىل مناطق مشال سوراي ضغطاً كبرياً على مراكز اإليواء واملخيمات اليت مت تشييدها بطاقة
ظل ُش ِّح اخلدمات الطبية
استيعابية أقل من تلك اليت وفدت إليها؛ ما شكل عجزاً يف أتمني مستلزمات التدفئة والغذاء ،يف ِّ

والتعليمية أيضاً ،األمر الذي جعل سكان هذه املخيمات يعانون ظروفاً إنسانية صعبة.
ترَّكزت الغارات الروسية يف عام  2016على مناطق مشال سوراي خاصة حمافظات حلب وإدلب حيث تسيطر قوات

املعارضة املسلحة وبوترية أقل على مناطق سيطرة تنظيم داعش وقد رصدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تصاعد العملية
العسكرية على مدينة سراقب عقب إسقاط املقاتلة الروسية يف آب 2016 /من قبل فصائل املعارضة املسلحة.
يف خطوة هي األوىل من نوعها ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية اجلمعة  /23كانون األول عن وصول أول كتيبة من الشرطة
العسكرية الروسية إىل حلب للمسامهة يف توفري األمان ،وقد أظهرت عدة مقاطع فيديو وصور وجود قوات روسية برية يف
حلب ابلتزامن مع عملية استعادة قوات النظام السوري سيطرهتا على أحياء مدينة حلب اليت كانت خاضعة لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة.
صور تظهر خرباء وجنود روس يف حلب
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وثَّقنا يف عام  2016انتهاكات وعمليات قصف عشوائي ارتكبتها فصائل املعارضة املسلحة السيما يف مدينة حلب،
وكذلك ارتفاعاً يف عدد الضحااي املدنيني الذي قضوا نتيجة غارات طريان التحالف الدويل وتصاعد استهدافها للمراكز

احليوية خاصة اجلسور يف املناطق الشرقية.

سجلنا يف هذا العام ،حتديداً يف  /24آب ،انطالق معركة درع الفرات لتحرير بعض املناطق من سيطرة تنظيم داعش على

يد فصائل املعارضة املسلحة مدعومة من القوات الرتكية الربية واجلوية ،وقد وثقنا سقوط عدد من املدنيني إثر عمليات
القصف على قوات داعش املتمركزة داخل األحياء السكنية املدنية.
ش ّكل قصف قوات النظام السوري الربية واجلوية ملنشأة نبع الفيجة يف وادي بردى مبحافظة ريف دمشق وخروجه عن

اخلدمة ،االستهداف األبرز يف هناية هذا العام ،إذ تُ ُّ
عد هذه النبع املصدر الرئيس ملياه الشرب الذي يروي قطاعاً كبرياً من

مدينة دمشق وما حوهلا.
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اثلثاً :امللخص التنفيذي:

يُغطي التقرير املدة الواقعة بني  /1كانون الثاين 2016 /حىت  /31كانون األول 2016 /حيث رصدان فيه أبرز انتهاكات

حقوق اإلنسان من قبل األطراف الفاعلة على األرض:
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أوالً :القتل خارج نطاق القانون :وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  16913مدنياً يتوزعون حبسب اجلهة

املسؤولة إىل:

 -النظام السوري (األمن واجليش وامليليشيات احمللية واألجنبية) 8736:مدنياً ،بينهم  1984طفالً ،و 1237سيدة.

 القوات الروسية 3967 :مدنياً ،بينهم 1042طفالً ،و 684سيدة. -قوات اإلدارة الذاتية الكردية 146 :مدنياً ،بينهم  24طفالً ،و 23سيدة.

 -التنظيمات اإلسالمية املتشددة 1528 :مدنياً ،يتوزعون حبسب اجلهة إىل:

• تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 1510:مدنياً ،بينهم  258طفالً ،و 213سيدة.
• تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) 18 :مدنياً ،بينهم سيدة.

 -فصائل املعارضة املسلحة 1048 :مدنياً ،بينهم  289طفالً ،و 210سيدات.

 قوات التحالف الدويل 537 :مدنياً ،بينهم  158طفالً ،و 98سيدة. -أطراف أخرى 951 :مدنياً ،بينهم  168طفالً ،و 96سيدة.
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اثنياً :االعتقال واالختفاء القسري:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  10047حالة اعتقال تعسفي يف عام  2016بينهم  431طفالً،
و 533سيدة يتوزعون على النحو التايل:
 -قوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات األجنبية الشيعية) 7543 :شخصاً بينهم 251

طفالً ،و 448سيدة.

 -التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) 1419 :شخصاً ،بينهم  103أطفال ،و 50سيدة.

تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) 234 :شخصاً ،بينهم  16طفالً.
 فصائل املعارضة املسلحة 178 :شخصاً ،بينهم  6أطفال ،وسيداتن. قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين) 673 :شخصاً،بينهم  55طفالً ،و 33سيدة.
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اثلثاً :اهلجمات غري املشروعة:

 -األسلحة الكيميائية :سجلنا  15هجمة ابألسلحة الكيميائية ،تتوزع حبسب اجلهة املسؤولة إىل:

 14هجمة على يد قوات النظام السوري.
 1هجمة على يد تنظيم داعش.
 الذخائر العنقودية :سجلنا  171هجوماً ابلذخائر العنقودية تتوزع حبسب اجلهة املسؤولة إىل: 22هجمة على يد قوات النظام السوري.
 149هجمة على يد القوات الروسية.
رابعاً :استهداف الكوادر اإلعالمية:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  86من الكوادر اإلعالمية ،توزعوا حسب اجلهة املسؤولة على النحو التايل:
 قوات النظام السوري41 : القوات الروسية11 : قوات اإلدارة الذاتية الكردية2 :9
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 التنظيمات اإلسالمية املتشددة:• تنظيم داعش20 :
 فصائل املعارضة املسلحة8 : أطراف أخرى4 :خامساً :استهداف الكوادر الطبية:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  112من الكوادر الطبية توزعوا حسب اجلهة املسؤولة على النحو التايل:
 قوات النظام السوري40 : القوات الروسية39 : قوات اإلدارة الذاتية الكردية1 : التنظيمات اإلسالمية املتشددة:• تنظيم داعش18 :
 فصائل املعارضة املسلحة7 :أطراف أخرى7 :
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www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

رابعاً :األطراف الفاعلة:

ألف :النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية):

أوالً :االنتهاكات يف معاملة املدنيني واملقاتلني العاجزين عن القتال:
أ :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

منذ بداية عام  2016املوافق يوم اجلمعة  /1كانون الثاين 2016 /حىت حلظة طباعة هذا التقرير يف هناية عام ،2016
قتل قوات النظام السوري  8736مدنياً ،بينهم  1984طفالً ،و 1237سيدة.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان َ
تعمد قوات النظام
إن نسبة النساء واألطفال إىل اجملموع الكلي للضحااي املدنيني بلغت  37%وهذا مؤشر صارخ على ُّ

السوري استهداف املدنيني عرب عمليات القصف العشوائي ،واإلعدام.
األربعــاء  /6كانــون الثــاين2016 /
قصــف طـران حكومــي اثبــت اجلنــاح
ابلصواريــخ مدينــة زملــكا بريــف دمشــق
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل 13
شــخصاً ،بينهــم طفــل وســيدة ،إضافــة
إىل إصابــة قرابــة  50آخريــن جب ـراح.

اخلميس  /14كانون الثاين 2016 /قصفت مدفعية النظام قذائف عدة على مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل،
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل  6أشخاص معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم  3أطفال وسيدة.
اجلمعة  /11آذار 2016 /قصف طريان حكومي اثبت اجلناح صاروخاً على حافلة لنقل الركاب ابلقرب من منطقة

حليحلة بريف مدينة السخنة يف حمافظة محص اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،أثناء توجهها من مدينة الرقة إىل دمشق؛ ما
تسبب ابحرتاق احلافلة ،ومقتل  15شخصاً ،بينهم  4أطفال ،و 3سيدات ،معظم جثثهم متفحمة.
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السبت  /23نيسان 2016 /قصفت طريان حكومي اثبت اجلناح ابلصواريخ بناءً سكنياً ابلقرب من دوار احللوانية يف

حي طريق الباب مبدينة حلب؛ ما أدى إىل مقتل  10أشخاص ،بينهم طفالن ،وإصابة قرابة  12آخرين جبراح ،خيضع حي
طريق الباب حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف اتريخ اجملزرة.

اخلميس  /2حزيران 2016 /قصفت طريان حكومي اثبت اجلناح ابلصواريخ بلدة ذيبان بريف حمافظة دير الزور الشرقي،
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  7أشخاص معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم  3أطفال وسيداتن ،إضافة
إىل إصابة قرابة  10آخرين جبراح.
اخلميس  /30حزيران 2016 /قصفت رامجات صواريخ النظام صواريخ أرض  -أرض عدة على بلدة أواتاي يف منطقة
املرج مبحافظة ريف دمشق ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبقتل  18شخصاً ،بينهم  7أطفال و5
سيدات ،وإصابة حنو  30آخرين جبراح.
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السبت  /23متوز 2016 /قصفت طريان حكومي اثبت اجلناح ابلصواريخ بلدة التبين بريف حمافظة دير الزور الغريب،
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما تسبب مبقتل  10مدنيني ،بينهم  5أطفال ،وسيداتن ،وإصابة حنو  15آخرين جبراح.
صباح اإلثنني  /25متوز 2016 /ألقى الطريان املروحي احلكومي برميالً متفجراً على املباين السكنية يف حميط ساحة حي
املشهد مبدينة حلب؛ ما تسبب مبقتل  8أشخاص ،بينهم طفل ،و 3سيدات ،خيضع حي املشهد حالياً لسيطرة قوات

النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف اتريخ اجملزرة.

اخلميس  /11آب 2016 /شن طريان حكومي اثبت اجلناح غارتني ابلصواريخ على مدينة الداان بريف حمافظة إدلب
الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام ،استهدفت إحداها املباين السكنية يف
احلي اجلنويب من املدينة؛ ما أدى إىل مقتل  8أشخاص دفعة واحدة ،بينهم  3أطفال وسيداتن ،وإصابة حنو  17آخرين
جبراح.
جتمعاً للمدنيني على أطراف مدينة حلفااي بريف
اإلثنني  /29آب 2016 /قصف طريان حكومي اثبت اجلناح ابلصواريخ ُّ
حمافظة محاة ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،أثناء حماولتهم النزوح واخلروج من املدينة؛ ما تسبب يف مقتل 12

شخصاً ،بينهم  3أطفال وسيداتن.
فجــر األحــد  /20تش ـرين الثــاين 2016 /ألقــى الط ـران
املروحــي احلكومــي برميـاً متفجـراً علــى املبــاين الســكنية يف

حــي الصاخــور مبدينــة حلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل  6مدنيــن

بينهــم  4أطفــال مــن أســرة واحــدة (أب وأم وأطفاهلمــا
األربعــة) ،خيضــع حــي الصاخــور حالي ـاً لســيطرة ق ـوات
النظــام الســوري وكان خاضع ـاً لســيطرة فصائــل املعارضــة

املســلحة يف اتريــخ اجملــزرة.
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شن طريان حكومي اثبت اجلناح من طراز SU 24ثالث غارات ابلصواريخ استهدفت
األحد  /4كانون األولَّ 2016 /

احلي الغريب يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة
فتح الشام ،تسببت غاراتن استهدفتا شارع اخلطيب من اجلهة اجلنوبية يف مقتل  20شخصاً ،بينهم  4أطفال وسيداتن.
ب :االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
استمرت قوات النظام السوري وامليليشيات األجنبية واحمللية املوالية هلا بسياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري ضد
َّ

املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا ،والحظنا تصاعد تلك العمليات يف عام  2016على حنو واسع؛ هبدف مواصلة
بث الرعب واخلوف يف اجملتمع السوري ،كما قامت قوات النظام السوري بعمليات اعتقال هبدف التجنيد القسري مشلت
ِّ

املوظفني احلكوميني والطلبة اجلامعيني واملدنيني ضمن الشرحية العمرية من  20حىت  42عاماً.
اعتقال قوات النظام السوري ما اليقل عن  7546شخصاً ،بينهم  251طفالً،
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
َ

و 448سيدة.
كما ترَّكزت عمليات االعتقال التعسفي اليت قامت هبا قوات النظام السوري على النشطاء وذويهم ،واألطباء واملهندسني

والفنانني املعارضني هلا ،ومل تستثين عمليات االعتقال التعسفي السيدات واألطفال ،واستهدفت مدنيني مقيمني يف املناطق
اخلاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ممن ينتمون إىل مناطق خارجة عن سيطرته ،وبشكل خاص سكان مناطق حمافظة
ريف دمشق وأحياء مدينة حلب الشرقية.
عرب املدامهات أو اخلطف من الطرقات وأماكن العمل ومن نقاط
اتبَّعت قوات النظام السوري
أساليب عدة لالعتقال َ
َ

موسعة لألماكن العامة واألسواق ومراكز التجمعات يف املدن الرئيسة اخلاضعة
التفتيش التابعة هلا ،كما قامت مبدامهات َّ

لسيطرهتا ،إضافة إىل قيامها بعمليات اعتقال من خالل نقاط التفتيش يف املطارات أو النقاط احلدودية اليت تربط سوراي
بلبنان   .

خمتفني قسرايً؛ حيث نفقد تدرجيياً أية معلومات عنهم ،وينقطع التواصل
يتحولون تدرجيياً إىل
الحظنا أن كثرياً من املعتقلني َّ
َ
مبعظمهم على حنو خميف ،حىت من قِبَل ذويهم وأصدقائهم.
سجلنا يف عام  2016قيام امليليشيات احمللية التابعة لقوات النظام السوري وبشكل خاص ميليشيا الدفاع الوطين وكتائب
البعث بعمليات خطف على حنو واسع مقابل احلصول على مبالغ مالية “الفدية” استهدفت شرائح املدنيني كافة حىت
النساء واألطفال وبشكل خاص يف مدينة محاة.
كما رصدان يف عام  2016قيام ميليشيا حزب هللا اللبناين بعمليات اعتقال وخطف للمدنيني يف مناطق تواجده يف مناطق
حمافظة ريف دمشق احملاذية للبنان   .
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أفرجت قوات النظام السوري يف عام  2016عن العديد من النساء املعتقالت ضمن عمليات تبادل لألسرى مع فصائل
اعتقال النظام السوري للنساء ابلرغم
خرجن من سجن عدرا املركزي بريف دمشق ،وهذا يؤكد
معظمهن
املعارضة املسلحة،
َ
َّ
َ

من إنكاره ذلك.

صحيح أن سوراي ليست طرفاً يف االتفاقية املخصصة حلاالت االختفاء القسريَّ ،إل أهنا طرف يف العهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،الذي ُتِّرم أحكامه االختفاء القسري ،وهي عرب املمارسة املنهجية والواسعة النطاق جلرمية

اإلخفاء القسري تكون قد ارتكبت انتهاكات خطرية ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية ،وقد حتول ما اليقل عن 5174
شخصاً إضافياً إىل ٍ
خمتف قسرايً يف عام  2016وحده ،ليتجاوز العدد الكلي للمختفني قسرايً منذ عام  2011ما اليقل
عن  76328شخصاً.

الدكتــور حممــود ســاطو ،مــن حــي الســكري يف مدينــة حلــب ،طبيــب بشــري يعمــل يف األحيــاء
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة يف مدينــة حلــب ،اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري برفقــة زوجتــه
لــدى مــروره مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا ،مت اقتيادمهــا إىل فــرع األمــن العســكري يف مدينــة
حلــب يف  /14كانــون األول2016 /
الطالب اجلامعي عماد كامل الشعار ،من مدينة طرطوس ،يبلغ من العمر  25عاماً ،دامهت قوات النظام السوري مكان

إقامته يف مدينة طرطوس األحد  /11أيلول ،2016 /واعتقلته تعسفياً واقتادته إىل جهة جمهولة ،مايزال مصريه جمهوالً
ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

السيدة منتهى رمضان ،من مدينة تدمر بريف حمافظة محص ،ممرضة يف مشفى تدمر الوطين ،اعتقلتها قوات النظام السوري
من مكان وجودها يف مدينة محص يوم األربعاء  /20متوز ،2016 /ونقلتها إىل فرع األمن العسكري يف مدينة محص،
مايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.
الناشــط احلقوقــي مــروان محــزة ،مــن مدينــة شــهبا مبحافظــة الس ـويداء ،انشــط يف اجملــال احلقوقــي
والسياســي ،اعتقلتــه ق ـوات النظــام الســوري لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف املنطقــة
الصناعيــة علــى الطريــق الــدويل دمشــق  -الس ـويداء بتاريــخ  /9نيســان.2016 /
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ت :التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
ال يكاد مير يوم تقريباً دون أن يسجل فريق توثيق الضحااي مقتل  2من املعتقلني بسبب التعذيب ،هذا كمعدل وسطي.

وسجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام  ،2016مقتل ما اليقل عن  447شخصاً بسبب التعذيب على يد
قوات النظام السوري ،بينهم طفالن ،و 7سيدات.

تُصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مثانية تقارير شهرية ،أحدها التقرير اخلاص حباالت ألبرز ضحااي التعذيب أثناء
الشهر.

عمران عيسى الفاضل ،طالب جامعي يف كلية اهلندسة البرتوكيميائية ،من أبناء مدينة الشدادي
بريف حمافظة احلسكة ،اعتقلته قوات النظام السوري يف  /15حزيران 2014 /من داخل جامعة
البعــث يف محــص ،وقــد كان ســليماً وبصحــة جيــدة حينهــا ،أبلغنــا ذووه يــوم األربعــاء  /6كانــون

الثاين 2016 /أهنم حتققوا من وفاته بســبب التعذيب داخل ســجن صيداناي العســكري بدمشــق.

غدير إمساعيل محيدو ،من أبناء بلدة منغ بريف حمافظة حلب ،من مواليد عام  ،1996من سكان مدينة دمشق ،متزوجة
ولديها طفل ،يوم اجلمعة  /25كانون األول 2015 /اعتقلتها قوات النظام السوري على أحد احلواجز يف حي كفرسوسة
مبدينة دمشق ،وقد كانت سليمة وبصحة جيدة حينها ،يوم السبت  /16كانون الثاين 2016 /حتقق ذووها عرب أحد أفراد
قوات النظام السوري من وفاهتا بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز.
عبيــد ســليمان احلســوين ،كهــل ،مــن أبنــاء انحيــة عقـرابت مبحافظــة محــاة ،وســكان مدينــة تدمــر
بريــف محــص ،يبلــغ مــن العمــر  70عامـاً ،يف حزيـران 2015 /اعتقلتــه قـوات النظــام الســوري ويف
 /21آذار 2016 /حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز

االحتجــاز التابعــة لقـوات النظــام الســوري.
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حســن علــي ذايب الســروجي ،مهنــدس ،مــن أبنــاء قريــة ســحم اجلـوالن مبحافظــة درعــا ،اعتقلتــه
قـوات النظــام الســوري يف  ،2014اخلميــس  /11آب 2016 /وصلتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه
بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقـوات النظــام الســوري يف مدينــة دمشــق.

ث :العنف اجلنسي:
استمرت قوات النظام السوري يف عام  2016ابستعمال سالح العنف اجلنسي هبدف االنتقام وإشاعة اخلوف والرعب يف
اجملتمع السوري ،متيَّزت عمليات العنف اجلنسي يف عام  2016ابلصبغة الطائفية واملناطقية ،ومورست بشكل خاص حبق

سكان املناطق اخلارجة عن سيطرة قوات النظام السوري وأثناء عمليات االقتحام لتلك املناطق.

وقد وثقنا عدة حاالت أثناء اقتحام أحياء حلب الشرقية احملاصرة يف  /24تشرين الثاين من قبل قوات النظام السوري.
يف عام  2016أيضاً الحظنا ارتفاع معدالت عمليات العنف اجلنسي اليت تقوم هبا امليليشيات احمللية التابعة للنظام

السوري ،ومورست على نطاق واسع يف مراكز االحتجاز غري الرمسية بعد عمليات اخلطف.

وتُشري تقديرات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل ارتكاب قوات النظام السوري ما اليقل عن  34حالة عنف جنسي يف
عام  2016وحده.

ج :انتهاكات حقوق الطفل:
ال يُِّيز القصف العشوائي أو املتعمد وخاصة على املناطق السكنية بني طفل أو رجل أو امرأة ،لكن كثرة سقوط القتلى من

األطفال مؤشر على استهداف املناطق السكنية ،وعشوائية القصف ،وعدم التمييز أو حىت التناسب يف نوع اهلجمات.

قتلت قوات النظام السوري يف عام  ،2016ما اليقل عن  1984طفالً ،واألكثر وحشية وعنفاً أن طفالن من هؤالء قد

تعرضهم لعمليات التعذيب اليت ال تُراعي طبيعتهم البشرية اخلاصة .ميكن االطالع على
قتلوا داخل مراكز االحتجاز؛ بسبب ُّ

تعرض هلا األطفال يف سوراي منذ آذار.2011 /
تقريران األخري الرباءة الدامية الذي وثقنا فيه االنتهاكات اليت َّ
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شن طريان حكومي اثبت اجلناح غارتني ابلصواريخ على خميم كمونة قرب مدينة سرمدا مبحافظة
اخلميس  /5أايرَّ 2016 /

إدلب ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب يف مقتل  13شخصاً ،بينهم 6

أطفال ،و 5سيدات.

اخلميــس  /19أاير 2016 /قصــف ط ـران حكومــي اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ قريــة محــرة انصــر بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي،
اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل  6أشــخاص مــن عائلــة واحــدة ،وهــم  5أطفــال ووالدهتــم.
الثــااثء  /14حزي ـران 2016 /ألقــى الط ـران
املروحــي احلكومــي  6براميــل متفجــرة علــى ســوق
الذهــب يف بلــدة البــارة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب،
اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة
املســلحة وجبهــة فتــح الشــام ،ســقط معظمهــا أمــام
صالــة أللعــاب األطفــال ،مــا تســبب يف مقتــل 8
أطفــال.
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اجلمعة  /5آب 2016 /قصف طريان حكومي اثبت اجلناح ابلصواريخ بناءً سكنياً يف بلدة مديرا يف الغوطة الشرقية

مبحافظة ريف دمشق ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما تسبب يف مقتل  5مدنيني من عائلة واحدة ،بينهم 3
أطفال وسيدة ،وإصابة  10آخرين جبراح.
اثنياً :االنتهاكات املتعلقة بتسيري األعمال القتالية:

أ :اهلجمات غري املشروعة:

 - 1القصف املدفعي واجلوي:
استخدمت قوات النظام السوري الرباميل املتفجرة العمياء ،وصواريخ سكود ،وغريها من أسلحة القصف العشوائي على
امتداد مشال البالد وجنوهبا ،اتَّصفت  95%من تلك اهلجمات بعشوائيتها املفرطة ،اليت ال ُتيِّز بني مقاتلني ومدنيني ،والـ

 5%املتبقية استهدفت مقرات مقاتلني أو مراكز عسكرية .مل تراعي معظم تلك اهلجمات مبدأ التناسب يف القوة عندما
يكون املقر العسكري حماطاً أببنية غري عسكرية.

ظهر اجلمعة  /20أاير 2016 /ألقى طريان النظام املروحي  8براميل متفجرة على املنازل السكنية جنويب بلدة خان العسل
بريف حمافظة حلب الغريب ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما تسبب يف مقتل  6أشخاص بينهم طفل وسيدة
وإصابة حنو  12آخرين جبراح.
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األحد  /18أيلول 2016 /ألقت الطائرات املروحية احلكومية  4براميل متفجرة على مدينة داعل بريف حمافظة درعا،
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب يف مقتل  10أشخاص ،بينهم طفل.
األربعاء  /28أيلول 2016 /ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة عدة على حي الوادي يف بلدة املقيليبة يف
الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق- ،اخلاضعة حالياً لسيطرة قوات النظام وكانت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة
وقت احلادثة-؛ ما تسبب يف مقتل  5أشخاص دفعة واحدة ،بينهم طفلتان وسيدة ،وإصابة حنو  8آخرين جبراح.

 - 2هجمات القناصة:

ميتاز القتل ابلقنص ضمن املدنَّ ،
أبن القناص يرتبَّص ابلضحية ويراها جيداً عرب منظار سالحه ،ويستطيع التأكد من ضحيته

ويتعمد قتلها ،دون اكرتاث أو
قبل قتلها ،وهو هبذا يتشابه مع عمليات اإلعدام ،إذ أن القاتل هنا يعلم متاماً هوية ضحيته َّ

تفريق بني طفل أو كهل أو امرأة أو حىت عاجز ،وبكل أتكيد دون معرفة داينة الضحية.

يف عام  ،2016سجلنا مقتل  124مدنياً ،بينهم  12طفالً ،و 4سيدات برصاص القناصني احلكوميني.
األحد  /3نيسان 2016 /سجلنا مقتل الطفل حممد عبد العال ،فلسطيين اجلنسية ،من سكان خميم درعا ،برصاص قناص
قوات النظام السوري.
اخلميس  /27تشرين األول 2016 /سجلنا مقتل خالد أسعد اخلالدي ،وهو انشط إغاثي يف “هيئة فلسطني اخلريية”
برصاص قناص قوات النظام أثناء حماولته إدخال اخلبز إىل خميم خان الشيح .اجلدير ابلذكر أ ّن املخيم كان خاضعاً حلصار

قوات النظام منذ هناية أيلول.2016 /

ب :األشخاص واألعيان احملميون على وجه التحديد:
 - 1املشايف والعاملون يف القطاع الطيب:

استمرت قوات النظام السوري ابستهدافها للمشايف والنقاط الطبية ،والصيدليات ،إضافة إىل استهدافها ِّ
املتكرر للعاملني يف
َّ
اجملال الطيب ابلقتل املباشر ،أو التعذيب يف السجون ،أو اخلطف والتضيِّيق وقد تصاعدت عمليات استهداف فرق الدفاع
املدين اليت تعمل على إسعاف اجلرحى يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة.

يف عام  ،2016سجلنا قيام قوات النظام بقتل ما اليقل عن  40انشطاً من الكوادر الطبية.
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شــادي محــودة ،مســعف يف منظومــة شــام اإلســعافية وممــرض يف
عيــادات دومــا التابعــة الحتــاد األطبــاء الســوريني األحـرار ،مــن أبنــاء
مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق ،قضــى يــوم الثــااثء /12
كانــون الثــاين 2016 /جـراء قصــف طـران النظــام اثبــت اجلنــاح
ابلصواريخ مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشــق ،اخلاضعة لســيطرة
فصائــل املعارضــة املســلحة.

علي عبد العزيز الصبح ،ممرض ،من بلدة اليادودة بريف حمافظة درعا ،يبلغ من العمر لدى
اعتقاله  35عاماً ،اعتقلته قوات النظام السوري يف مطلع عام  ،2014ويوم الثالاثء /12

متوز 2016 /وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز
التابعة لقوات النظام السوري.

حممد سليمان كالو ،طبيب ،من أبناء مدينة محص ،تولد عام  ،1990يعمل طبيباً متدرابً
يف مشفى األمني مبدينة محص ،تويف األحد  /28آب 2016 /جراء قصف مدفعية
النظام قذيفة هاون قرب ملعب خالد بن الوليد يف حي احلمراء مبدينة محص.

يوسف أمحد الطراف ،طبيب اختصاص جراحة عامة ،من أبناء بلدة حاس بريف حمافظة
إدلب اجلنويب ،من مواليد  ،1980يعمل يف مشفى حاس امليداين ،متزوج ولديه أطفال،
تويف يوم اجلمعة  /28تشرين األول ،2016 /متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف

طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ على سيارته يف منطقة جتمع مدارس الشهيد كمال
قلعجي يف احلي اجلنويب من بلدة حاس يوم األربعاء  /26تشرين األول ،2016 /أثناء
قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

21

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

طارق مصطفى أكراد ،من عناصر الدفاع املدين مبحافظة درعا ،من أبناء حي طريق السد مبدينة درعا ،متزوج ،تويف يوم
اخلميس  /11شباط 2016 /يف أحد املشايف األردنية متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف مدفعية النظام بقذائف

اهلاون حي طريق السد يف مدينة درعا يوم الثالاثء  /9شباط.2016 /

حممد ديب عواد ،من مؤسسي الدفاع املدين السوري مبدينة الزبداين ،من أبناء مدينة
الزبداين مبحافظة ريف دمشق ،يبلغ من العمر  40عاماً ،متزوج ولديه  4أطفال ،تويف يوم
اجلمعة  /25آذار 2016 /إثر إصابته برصاصة قناص قوات النظام املتمركز يف حاجز

املستوصف مبدينة الزبداين أثناء وجوده يف أحد شوارع املدينة.
ايسر السيد حسني ،أحد عناصر الدفاع املدين يف حمافظة حلب ،من أبناء قرية دير حسان
بريف حمافظة إدلب الشمايل ،يشغل قائد زمرة اإلطفاء يف مركز الدفاع املدين يف بلدة أورم
الكربى بريف حمافظة حلب الغريب ،من مواليد عام  ،1963حيمل الشهادة االبتدائية،
متزوج ولديه  5أوالد ،تويف يوم السبت  /11حزيران 2016 /جراء إلقاء طريان النظام
املروحي برميالً متفجراً على بلدة أورم الكربى أثناء قيامه إبمخاد حريق اندلع يف مطبعة
العاملية غرب حلب نتيجة قصف سابق.

ٍ
تعرضت
وقد وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  89حادثة اعتداء على
مشاف ونقاط طبيةَّ ،
لالستهداف يف عام  ،2016ونُشري إىل أن تقرير استهداف الكوادر الطبية واملشايف من ضمن التقارير الشهرية الثمانية اليت
نُصدرها.

تعمد إحلاق الضرر األكرب
تعم َد النظام السوري قصف بعض املراكز الطبية مرات عدة متتالية ،يف إشارة واضحة إىل ُّ
الحظنا ُّ

بتلك املنشآت وحرمان املدنيني من خدماهتا ،وقد وثقنا خروج مراكز حيوية عدة -كانت األخرية يف مناطقها -عن اخلدمة؛
مثل آخر مشفى أو مدرسة بسبب قصف النظام السوري وحلفائه جلميع تلك املراكز ،وذلك يف مناطق متعددة.
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اجلمعة  /5شباط 2016 /ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على املشفى امليداين يف بلدة الغارية الغربية بريف
حمافظة درعا ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى وخروجه عن اخلدمة.

السبت  /12آذار 2016 /قصف طريان النظام اثبت اجلناح بصاروخ املستوصف الصحي يف مدينة السخنة بريف محص،
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،ما تسبب بتضرر الواجهة اجلنوبية للمبىن بشكل كبري ،إضافة إىل دمار كبري يف مرآب
السيارات التابع للمستوصف ،كما حتطمت مولدة الكهرابء الرئيسة ،وخرج املستوصف عن اخلدمة.
اجلمعــة  /29نيســان 2016 /قصــف ط ـران النظــام اثبــت
اجلنــاح ابلصواريــخ املركــز الصحــي يف حــي املرجــة مبدينــة حلــب،
-اخلاضــع حالي ـاً لســيطرة ق ـوات النظــام وكان خاضع ـاً لســيطرة

فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة-؛ مــا أدى إىل دمــار
بعــض أجزائــه بشــكل شــبه كامــل وتضــرر بقيــة األج ـزاء بشــكل
كبــر وخروجــه عــن اخلدمــة.
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ظهر الثالاثء  /29تشرين الثاين 2016 /ألقى الطريان املروحي احلكومي برميالً متفجراً على حميط مشفى الزرزور اجلراحي

يف حي األنصاري مبدينة حلب ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية
بسيطة ،إضافة إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة للمشفى وجتهيزاهتا الطبية أبضرار مادية متوسطة.

 - 2العاملون يف اجملال الديين واملمتلكات الثقافية:
مل ُتيِّز قوات النظام السوري أماكن العبادة من مساجد وكنائس وغريها خالل عمليات قصفها اليومي ،ويف بعض األحيان
تعمد لقصفها ،كما سجلنا قيام قوات النظام السوري ابستخدام أماكن العبادة كمقرات عسكرية تشن منها
كان هناك ُّ

اهلجمات على مناطق جماورة هلا ،وقد سجلنا ما اليقل عن  129حادثة اعتداء على دور عبادة من قبل قوات النظام يف
ِ
متضمن يف التقرير الشهري الستهداف املراكز احليوية وهو من ضمن
عام  ،2016ونُشري إىل أن استهداف دور العبادة ّ
التقارير الشهرية الثمانية اليت نصدرها.
الثــااثء  /10أاير 2016 /قصــف
ط ـران حكومــي اثبــت اجلنــاح
ابلصواريــخ مســجد النــي شــعيب يف
مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب،
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة ،مــا أدى إىل هتــدم قبــة
املســجد وبعــض جدرانــه وبوابتــه
الرئيســة.
اإلثنــن  /5أيلــول 2016 /قصــف
ط ـران اثبــت اجلنــاح حكومــي
ابلصواريــخ مســجد األيــويب يف بلــدة
إبطــع بريــف حمافظــة درعــا الغــريب،
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف
أحــد جــدران املســجد وإصابــة م ـواد
إكســاء بنائــه وأاثثــه أبض ـرار ماديــة
كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.
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السبت  /1تشرين األول 2016 /قامت قوات النظام إبطالق الرصاص من رشاشاهتا على مسجد عمار بن ايسر يف بلدة
اهلامة مبحافظة ريف دمشق ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة جدران املسجد أبضرار مادية
متوسطة إضافة إىل حتطم زجاج نوافذه.
 - 3اإلعالميون:
استمر هنج احلكومة السورية يف استهدافها لإلعالميني والصحفيني .وتتنوع االنتهاكات اليت
كما هو حال األعوام املاضية َّ

متارسها يف حقهم كالقتل واالعتقال ،حيث قتلت قوات النظام السوري يف عام  2016وحده 41 ،إعالمياً.

اخلميس  /5أاير 2016 /قضى الناشط اإلعالمي مهند زريق نتيجة إصابته
بعدة شظااي جراء إلقاء طريان النظام املروحي عدة براميل متفجرة على قرية
أم الكراميل بريف حمافظة حلب ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة،
حيث كان يف طريقه إىل قرية خان طومان بريف حمافظة حلب لتغطية
االشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام السوري.
مهند ،مصور لدى حركة أحرار الشام إحدى فصائل املعارضة املسلحة ،من
أبناء قرية سرجة بريف حمافظة إدلب ،من مواليد عام  ،1987طالب سنة
رابعة يف كلية اهلندسة املعلوماتية جبامعة حلب ،متزوج.
اإلثنني  /31تشرين األول 2016 /قضى الناشط اإلعالمي عبد السالم
إثر قصف طريان اثبت اجلناح
انيف كنعان جراء إصابته بشظااي يف رأسهَ ،

حكومي صاروخاً على بلدة الزعفرانة بريف حمافظة محص ،اخلاضعة لسيطرة

فصائل املعارضة املسلحة.

عبد السالم ،مصور لدى قناة اجلسر ،من أبناء حي دير بعلبة مبحافظة
محص ،من مواليد  ،1982حاصل على الشهادة اإلعدادية ،متزوج.
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األحد  /6تشرين الثاين 2016 /قضى الصحفي عمار مصطفى البكور
متأثراً إبصابته يف الصدر والرقبة ،جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي
صاروخاً ابلقرب منه ،أثناء قيامه إبصدار بطاقات تعريفية ملوظفي مديرية

الصحة مبحافظة إدلب يف مدينة الداان بريف حمافظة إدلب الشمايل ،اخلاضعة

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام
“جبهة النصرة سابقاً”.
عمار ،مدير املكتب اإلعالمي ملديرية الصحة مبحافظة إدلب ومراسل موقع زمان الوصل ،من أبناء بلدة املوزرة بريف حمافظة
إدلب ،من مواليد عام  ،1980حاصل على إجازة من كلية اإلعالم جبامعة دمشق ،متزوج ولديه طفل.
ج  -استخدام األسلحة غري املشروعة:

 - 1األسلحة الكيميائية:

حبسب أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن النظام السوري ارتكب  14هجمة بغازات سامة منذ بداية عام
 2016حىت حلظة إعداد هذا التقرير ،وابلتايل فقد خرق كافة قرارات جملس األمن ذات الصلة ،القرارات رقم،2118 :
و ،2209و.2235
تسببت هذه اهلجمات يف مقتل 8مدنيني بينهم  5أطفال ،وسيدة.
اإلثنني  /29شباط 2016 /قصفت قوات النظام السوري عدة قنابل مستهدفة خط اجلبهة مع مقاتلي املعارضة املسلحة
يف مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،إحدى القنابل حمملة بغاز سام؛ ما أدى
إىل حاليت اختناق ملسلحني من فصائل املعارضة.
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األربعاء  /10آب 2016 /قرابة الساعة  20:30ألقى الطريان املروحي احلكومي برميالً متفجراً حممالً بغاز سام على حي

الزبدية يف حلب؛ ما أدى إىل مقتل طفل ،وإصابة  6أشخاص بينهم أطفال ،ظهرت على املصابني أعراض اختناق وسعال.

خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وقت احلادثة.
يوم الثالاثء  /6أيلول 2016 /قرابة الساعة  13:30ألقت املروحيات احلكومية برميالً حممالً حيمل غازات سامة ابلقرب

من صيدلية” وفاء خرسة” يف حي السكري مبدينة حلب ،حيث وثقنا مقتل شخص واحد إثر ذلك وهو “حممد عبد

الكرمي عفيفة” ،وإصابة ما اليقل عن  80شخصاً أبعراض اختناق وضيق يف التنفس .خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات

النظام السوري وكان خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

 - 2الذخائر العنقودية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  22هجمة بذخائر عنقودية على يد النظام السوري يف عام ،2016
ويُعترب النظام السوري األسوأ يف العامل من حيث استخدام الذخائر العنقودية يف العصر احلديث.
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مدينة دوما ،السبت  /9كانون الثاين2016 /
قصفت مدفعية قوات النظام السوري املوجودة يف منطقة الدريج ،حي املساكن مشال مدينة دوما بصواريخ حتمل ذخائر
عنقودية؛ ما أدى اىل إصابة عدد من املدنيني .ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

مدينة دوما ،السبت  /16كانون الثاين2016 /
قصفت مدفعية قوات النظام السوري  5قذائف حتمل ذخائر عنقودية على مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق ،اخلاضعة
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،أسفر القصف عن إصابة  15شخصاً.
اخلميس  /15أيلول2016 /
قصفــت طائ ـرات حكوميــة اثبتــة اجلنــاح عــدة صواريــخ مــن
منــط RBK-500

حتمــل ذخائــر عنقوديــة مــن منــط

 ShOAB-0.5مســتهدفة ســاحة الك ـراج يف مدينــة
املياديــن التابعــة حملافظــة ديــر الــزور واخلاضعــة لســيطرة تنظيــم
داعــش ،تُعتــر ســاحة الكـراج منطقــة حيويــة تضـ ُّـم حافــات
ـاك جتاريـَّـة .تســبب القصــف يف مقتــل
لنقـ ِـل املدنيــن وأكشـ َ
 25مدني ـاً ،بينهــم  9أطفــال و 3ســيدات ،وإصابــة قرابــة
 30آخريــن.
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د -احلصار:
اتَّبعت قوات النظام السوري سياسة فرض احلصار على املناطق الواقعة حتت سيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،كما هو احلال
يف بلدة مضااي بريف دمشق وحي الوعر يف محص .احلصار املستمر أدى إىل انتشار حاالت من سوء التغذية واجلفاف،
وتضرر شبكات الصرف الصحي ،كل
إضافة إىل انتشار عدد من األوبئة بسبب التلوث البيئي الناتج عن تراكم النفاايتُّ ،

ذلك أدى إىل مقتل  114مدنياً ،بينهم  32طفالً ،و 17سيدة.

الرضيعة بروج الزيبق ،تبلغ من العمر  4أايم ،توفيت يف  12نيسان  2016نتيجة نقص الرعاية الصحية بسبب احلصار
الذي تفرضه قوات النظام وامليليشيات التابعة له على بلدة مضااي مبحافظة ريف دمشق.
السيدة خلود خزعة ،من أبناء مدينة الزبداين مبحافظة ريف دمشق ،توفيت يف  /27كانون الثاين 2016 /نتيجة نقص
الغذاء بسبب احلصار الذي تفرضه قوات النظام وامليليشيات التابعة له على بلدة بقني مبحافظة ريف دمشق.

• االنتهاكات اليت مارستها امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي:

بدأت تَظهر دالئل وجود مقاتلني وفصائل شيعية تقاتل مع احلكومة السورية يف أواخر عام 2011م ،حيث اعتقل الثوار

مقاتلني ينتمون إىل جيش املهدي التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ،الذي تواترت تقارير تشري إىل جتنيده مقاتلني
وإرساهلم إىل سوراي ،رغم نفيِه العلين هلذه املشاركة حىت وقت قريب ،لكن املنعطف األبرز يف وجود الفصائل الشيعية يف
سوراي ،كان يف صيف 2012م ،حني ظهر لواء أبو الفضل العباس ،وبدأت تظهر الكثري من دعوات القتال يف سوراي
حلماية املراقد الشيعية عامة ومرقد السيدة زينب خاصة ،وترافق ذلك مع بروابغندا حشد طائفي تبثّها وسائل إعالم متنوعة

من الصحف اليومية إىل الفضائيات إىل وسائل اإلعالم االجتماعي.

استمر ضخ املقاتلني الشيعة من فصائل عديدة؛ لتقاتل حتت مظلة لواء أبو الفضل العباس ،وكان دخول حزب هللا اللبناين
ّ

مهمة يف طبيعة القتال الشيعي اإلقليمي
حتول ّ
يف الصراع بشكل معلن يف نيسان 2013 /يف مدينة القصري وريفها ،نقطة ّ

حتول أخرى يف وجود الفصائل الشيعية يف سوراي ،حيث بدأت تظهر
املساند للنظام ،بينما شهدت الشهور الالحقة مرحلة ّ

بشكل أكثر وضوحاً فصائل اتبعة رمسيّاً للفصائل األصل يف العراق ،مبا يعنيه ذلك من عالنية القتال إىل جانب قوات النظام
السوري ابلنسبة ملعظم القوى السياسية والعسكرية الشيعية يف العراق ،وابلنسبة للحكومة العراقية اليت تعمل على تسهيل هذا
الضخ للمقاتلني ،إضافة إىل دالئل تشري إىل اشرتاكها الفعلي يف القتال.
ّ
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وبينما كان املقاتلون العراقيون واللبنانيون هم النسبة الغالبة ضمن اجلنسيات اليت تقاتل إىل جانب احلكومة على أساس
طائفي ،إال أننا وثّقنا وجود ومقتل مقاتلني من جنسيات خمتلفة :أفغانية وابكستانية ومينية وحىت جنسيات إفريقية.

وقد شاركت امليليشيات الشيعية بشكل واضح يف العملية العسكرية اليت شنتها قوات النظام السوري بدعم من السالح
اجلوي الروسي يف منتصف تشرين الثاين 2016 /واليت أسفرت عن السيطرة على أحياء حلب الشرقية وهتجري ما اليقل عن
 240ألف مدين من سكان حلب.

االستنتاجات:

لقــد ارتكبــت ق ـوات النظــام الســوري جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إىل العنــف
اجلنســي ،والتعذيــب ،وغــر ذلــك مــن اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا
وســعة نطاقهــا معـاً .كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب عــر احلصــار والقصــف العشـوائي ،وتدمــر املنشــآت
واألبنيــة ،ومل تكتـ ِ
ـف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف ،بــل طــال
اخلــرق ق ـرارات جملــس األمــن ،وبشــكل خــاص الق ـرار رقــم  2118املتعلــق بعــدم تك ـرار اســتخدام
الغــازات الســامة ،والق ـرار رقــم  ،2139وأيض ـاً الق ـرار رقــم  2042املتعلــق ابإلف ـراج عــن املعتقلــن،

وكل ذلــك دون أيــة حماســبة ،بــل حيظــى ذلــك ابلشــرعية عــر الغطــاء الروســي الصيــي والصمــت الغــريب.

ابء :القوات الروسية:

آ .القتل خارج نطاق القانون:
بدأت القوات الروسية هبجماهتا العسكرية منذ األربعاء  /30أيلول 2015 /وقد أعلنت أن ضرابهتا تستهدف التنظيمات
اإلسالمية املتشددة (تنظيم داعش  -تنظيم جبهة النصرة  -تنظيم جند األقصى) ،لكن ما أظهرته الوقائع أن مجيع
تعمدت قتل مدنيني ،وتسببت اهلجمات
تصرحيات السياسيني الروس كانت غري صحيحة ،فالعديد من اهلجمات يبدو أهنا َّ

حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مقتل  3967مدنياً بينهم  1042طفالً ،و 684سيدة

يف عام .2016
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عصر الثالاثء  /12كانون الثاين 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مسجد آغا جق يف حي
قاضي عسكر مبدينة حلب؛ ما أدى إىل مقتل  7أشخاص كانوا داخل املسجد .خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام

السوري وكان خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف اتريخ اجملزرة.

اجلمعة  /22كانون الثاين 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حي الدللو يف بلدة البوليل بريف
دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  12شخصاً ،بينهم طفل وسيداتن ،إضافة إىل إصابة

قرابة  10آخرين جبراح.

السبت  /23كانون الثاين 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مزرعة على طريق بلدة قباسني
قرب مدينة الباب بريف حمافظة حلب ،اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  6أشخاص من عائلة واحدة ،هم
سيدة وأطفاهلا اخلمسة.
األحد  /14شباط 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ خيمة على أطراف مدينة احلراك شرقي
حمافظة درعا ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  6أشخاص معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم
طفلتان وسيدة.
الثالاثء  /2شباط 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرية برج قاعي بريف حمافظة محص،
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  8أشخاص ( 4أطفال و 4سيدات).
اخلميس  /11آب 2016 /قصف طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ حي االدخار مبدينة الرقة ،اخلاضع
لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل  13مدنياً ،بينهم  3أطفال وسيدة ،وإصابة حنو  20آخرين جبراح.
اخلميس  /17تشرين الثاين 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناءً سكنياً وسط بلدة كفر

جالس بريف حمافظة إدلب الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل
مقتل  6مدنيني من عائلة واحدة ،بينهم  3أطفال وسيداتن.
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اإلثنني  /5كانون األول 2016 /قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حارة منصور يف احلي الشمايل
من مدينة إدلب ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل  11شخصاً،
بينهم  7أطفال ،و 3سيدات ،وإصابة حنو  15آخرين جبراح.

ب .استهداف الكوادر الطبية:
وثقنا مقتل  39شخصاً من الكوادر الطبية يف هجمات نعتقد أهنا روسية منذ  /1كانون الثاين 2016 /حىت  /31كانون

األول.2016 /

عبد الرمحن عبيد ،مساعد جراح ،من أبناء مدينة عفرين مبحافظة حلب،
يعمل يف املشفى اخلريي يف مدينة عندان بريف حمافظة حلب ،متزوج ،ولديه
طفالن ،قضى يوم األربعاء  /27كانون الثاين 2016 /إثر قصف طريان
اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ حمملة بذخائر عنقودية على مدينة
عندان بريف حلب الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة
واستهدافها املشفى اخلريي فيها.

بتول العلوش ،ممرضة ،من أبناء حي الثكنة مبدينة الرقة ،تعمل يف مشفى الطب احلديث يف مدينة الرقة ،تبلغ من العمر 28
عاماً ،متزوجة ولديها طفالن ،قضت يوم األحد  /10نيسان 2016 /جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي
مشفى الطب احلديث.
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حممد وسيم خالد معاز ،طبيب أطفال ،من أبناء مدينة حلب ،من مواليد
عام  ،1980أعزب ،يعمل يف قسم األطفال مبشفى ابسل أصالن
امليداين (مشفى القدس) يف حي السكري مبدينة حلب ،تويف يوم األربعاء
 /27نيسان 2016 /جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي
ابلصواريخ مشفى ابسل أصالن امليداين (مشفى القدس) يف حي السكري.

ت .استهداف اإلعالميني:
وثقنا مقتل  11شخصاً من الكوادر اإلعالمية يف هجمات نعتقد أهنا روسية منذ  /1كانون الثاين 2016 /حىت /31

كانون األول.2016 /

اإلثنني  /8شباط 2016 /قضى الناشط اإلعالمي زكراي أورفلي جراء إصابته
بشظااي صاروخ استقرت يف خمتلف أحناء جسده ،أثناء تغطيته اإلعالمية
لقصف الطائرات اثبتة اجلناح اليت نعتقد أهنا روسية ملدينة حريتان بريف
حمافظة حلب الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
زكراي ،املعروف ابلنسر السوري أو مازن احلر ،عمل سابقاً انشطاً إعالمياً لدى مركز حلب اإلعالمي وشبكة حلب نيوز،
انضم مؤخراً إىل حركة فجر إحدى فصائل املعارضة املسلحة كإعالمي ،من أبناء مدينة حلب ،من مواليد عام ،1991
و َّ
طالب يف السنة الثانية مبعهد العلوم السياسية يف حمافظة دمشق.
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اإلثنني  /11متوز 2016 /قضى الناشط اإلعالمي إبراهيم حممد عمر
جراء إصابته بشظااي قنابل عنقودية يف البطن والرأس ،أثناء تغطيته اإلعالمية
لقصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بلدة ترمانني بريف حمافظة
إدلب ،اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح
الشام.
إبراهيم ،مصور متعاون مع قناة اجلزيرة مباشر وعمل سابقاً مراسالً لشبكة االحتاد برس ،من أبناء بلدة كفر محرة بريف

حمافظة حلب ،من مواليد  ،1978حاصل على الشهادة الثانوية ،متزوج ولديه طفلة.

اإلثنني  /1آب 2016 /قضى الناشط اإلعالمي حممد سيد حسن متأثراً
بشظااي يف الرأس وأطرافه العلوية والسفلية ،جراء سقوط صاروخ قصفه طريان
اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلقرب منه ،أثناء تغطيته اإلعالمية لقصف
الطريان احلريب على مدينة األاترب بريف حمافظة حلب ،اخلاضعة لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة ،يوم األحد  /24متوز.2016 /
حممد ،رئيس حترير صحيفة نبأ اإللكرتونية ومراسل موقع كلنا شركاء ،من أبناء مدينة األاترب بريف حمافظة حلب ،من
مواليد عام  ،1962حاصل على الشهادة الثانوية ،متزوج ولديه أطفال.

ث .الذخائر العنقودية:
توسعت القوات الروسية يف استخدام الذخائر العنقودية وخاصة اليت تُلقى من اجلو كما وثقنا عدة هجمات استخدمت فيها
ذخائر عنقودية روسية تطلق من األرض.

بلغ عدد اهلجمات املوثقة لدينا منذ  /1كانون الثاين 2016 /حىت  /31كانون األول 2016 /ما اليقل عن 149
هجمة.
اإلثنــن  /4متــوز 2016 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه
روســي صــاروخ  RBK-500حيمــل ذخائــر مــن منــط AO-
 2.5RTM   / AO-2.5RTعلــى األج ـزاء الشــمالية الغربيــة
مــن مدينــة دارة عــزة -بريف حلب الغــريب ،-اخلاضعــة لســيطرة فصائــل
املعارضــة املســلحة؛ تســبب ذلــك إبصابــة  3مدنيــن.
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األحــد  /21آب 2016 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه
روســي صــاروخ  RBK-500حيمــل ذخائــر مــن منــط AO-
 2.5RTM   / AO-2.5RTعلــى حــي ســكين غــرب مدينــة
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب ،ختضــع املدينــة لســيطرة
مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام.
األربعــاء  /26تش ـرين األول 2016 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح
نعتقــد أنــه روســي بصــاروخ  RBK-500حيمــل ذخائــر مــن
منــط  ShOAB-0.5اجلهــة الغربيــة لبلــدة املنصــورة بريــف حلــب
الغــريب واخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
ج .األسلحة احلارقة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  73هجمة ابألسلحة احلارقة من قبل قوات نعتقد أهنا روسية منذ /1
كانون الثاين 2016 /حىت  /31كانون األول ،2016 /معظم هذه اهلجمات حصلت يف أشهر حزيران ومتوز وآب/
.2016
السبت  /11حزيران 2016 /استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة واستهدفت منازل سكنية
شرق بلدة قبتان اجلبل -اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة -مبحافظة حلب؛ تسبب القصف إبصابة  4مدنيني.
اإلثنني  /28تشرين الثاين 2016 /استخدمت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية أسلحة حارقة مستهدفة الطريق
املؤدي من بلدة معارة األرتيق إىل بلدة كفر محرة مبحافظة حلب .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
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األحــد  /7آب 2016 /اســتخدمت طائـرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية
أســلحة حارقــة ســقطت يف ساحة مدرســة هــارون الرشــيد يف األجـزاء الغربيــة مــن
مدينــة إدلــب ،ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة
وجبهــة فتــح الشــام.

ح .التهجري والتشريد القسري:
تسببت العمليات العسكرية الروسية بعد أكثر من عام على تدخلها يف سوراي يف نزوح ما اليقل عن  2.2مليون سوري،
قرابة  350ألف يف حمافظة حلب لوحدها ،ألهنا احملافظة اليت تعرضت ألكرب وأوسع عدد من اهلجمات ،كما سجلنا
حركات نزوح واسعة يف مدينة إدلب وعمليات هتجري قسري تسببت هبا اهلجمات الروسية.
يف بداية شباط 2016 /تسببت غارات نعتقد أهنا روسية يف نزوح عشرات اآلالف من سكان ريف حلب الشمايل إىل
املناطق احلدودية مع تركيا.
يف بداية آب 2016 /شهدت مدينة سراقب يف حمافظة إدلب نزوح ما اليقل عن  1800عائلة بعد هجمات مكثفة
نعتقد أهنا روسية على املدينة عقب إسقاط مقاتلة روسية.
يف منتصف تشرين الثاين 2016 /نزح آالف املدنيني من أحياء حلب الشرقية -بعضهم إىل مناطق تسيطر عليها قوات
النظام السوري وبعضهم إىل مناطق تسيطر عليها قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي يف حني مت إجالء ما اليقل عن
 45ألف مدين -عرب اتفاق بني النظام الروسي وفصائل املعارضة املسلحة – إىل ريف حلب الغريب.
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صور تظهر مدنيي أحياء حلب الشرقية أثناء نزوحهم منها هناية عام 2016
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االستنتاجات:

إن الق ـوات الروســية خرقــت بشــكل ال يقبــل التشــكيك ق ـرار جملــس األمــن رقــم  2139وايضــا
الق ـرار  2254وذلــك عــر عمليــات القصــف العش ـوائي ،إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود
القانــون اإلنســاين الــدويل مرتكبــة عشـرات اجلرائــم الــي ترقــى إىل جرائــم حــرب عــر عمليــات القصــف
العش ـوائي عــدمي التمييــز والغــر متناســب يف حجــم القــوة املفرطــة.

جيم :انتهاكات قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
 .1القتل خارج نطاق القانون:

انضمت القوات الكردية إىل اجلهات الفاعلة الرئيسة يف سوراي منذ متوز 2012 /حينما ظهرت قوات محاية الشعب
انضم احلزب وقواته فيما بعد إىل قوات اإلدارة الذاتية الكردية ،اليت أعلن عن
“اجلناح املسلح حلزب االحتاد الدميقراطي” و َّ

أتسيسها يف كانون الثاين ،2014 /وسيطرت على بعض املناطق يف مشال سوراي وشرقها ،ويُشكل حزب االحتاد الدميقراطي

الكردي وقواته النواة الرئيسة ملا أُطلق عليه الحقاً اسم اإلدارة الذاتية ،وهو الفرع السوري حلزب العمال الكردستاين.

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام  ،2016مقتل  146مدنياً ،بينهم  24طفالً ،و 23سيدة على يد قوات
اإلدارة الذاتية .من بني الضحااي  68شخصاً قضوا برصاص قناص بينهم  10أطفال ،و 13سيدة.

األحد  /14آب 2016 /قضت السيدة رعفات احلميدي املواس برصاص قناص قوات اإلدارة الذاتية قبل سيطرة األخرية
على مدينة منبج.
الطفلة عدلة قدور اجمليد اجلدرايت ،تبلغ من العمر  9أعوام ،قضت يوم اجلمعة  /18آذار 2016 /برصاص قناص قوات

اإلدارة الذاتية املتمركز فوق خزان مياه قرية الفاطسة يف الرقة.
 .2االعتقال واالختفاء القسري:
استمرت قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين) بعمليات
االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا ،واستهدفت عمليات االعتقال التعسفي النشطاء
السياسيني واإلعالميني املعارضني لسياساته ومحل بعضها طابعاً عرقياً ،كما قامت قوات اإلدارة الذاتية بعمليات اعتقال

عربها املدنيني ومل تستثين األطفال فوق سن  14عاماً والسيدات كذلك.
موسعة هبدف التجنيد القسري ،اعتقلت َ

يف عام  2016تركزت عمليات االعتقال التعسفي يف منطقة عفرين بريف حمافظة حلب ،ومدن القامشلي وعامودا يف ريف
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حمافظة احلسكة ،واملناطق اليت سيطرت عليها قوات اإلدارة يف ريف حلب الشمايل.
اعتقال قوات اإلدارة الذاتية ما اليقل عن  673شخصاً بينهم  55طفالً ،و33
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
َ
سيدة ،منذ مطلع عام  2016حىت هناية كانون األول.2016 /

الناشط اإلعالمي روين حممد بكجي ،من حمافظة احلسكة ،انشط إعالمي ومراسل
موقع يكيت ميداي يف حمافظة احلسكة ،يوم اإلثنني  /11نيسان 2016 /اعتقلته
عناصر مسلحة اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية الكردية لدى خروجه من إحدى
الكنائس يف مدينة املالكية بريف حمافظة احلسكة ،ذلك بعد قيامه بتغطية ندوة
حول السلم األهلي أقيمت يف الكنيسة ،أفرج عنه يف اليوم نفسه بعد تعرضه
للضرب املربح؛ ما اضطره إىل تلقي العالج يف مشفى املالكية مبحافظة احلسكة.
الناشط السياسي عبد الوهاب حممد ،من مدينة عامودا بريف حمافظة احلسكة،
رئيس حملية اجمللس الوطين الكردي وعضو اللجنة املنطقية للحزب الدميقراطي
الكردستاين فرع سوراي ،اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية من مكان وجوده يف مدينة
عامودا بريف حمافظة احلسكة ،واقتادته إىل جهة جمهولة يف  /13تشرين الثاين.

 .2التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
تقوم قوات اإلدارة الذاتية الكردية يف مراكز احتجازها ابستخدام الضرب املؤذي على الرأس وتكسري العظام بواسطة سالح
الكالشنكوف أو عصا معدنية ،بشكل رئيس أثناء التحقيق مع املعتقلني واملختطفني لديها ،كما َّ
أن الناجني من االعتقال
التحرش اجلنسي
للعض و َّ
الصعق ابلكهرابء و ُّ
من مراكز احتجازها حتدَّثوا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن استخدامها ِّ
وابتزاز احملتجزين لديها جنسياً.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  6أشخاص بينهم سيدة بسبب التعذيب يف مراكز االحتجاز

التابعة لقوات اإلدارة الذاتية يف عام .2016
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احملامي انصر الناجي العبد ،من بلدة كريفايت الشرايني بريف حمافظة احلسكة،
اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لقوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية من
مكان وجوده يف مدينة احلسكة يف تشرين الثاين ،2015 /وردتنا معلومات تؤكد
وفاته بسبب التعذيب يف  /31كانون الثاين 2016 /داخل أحد مراكز االحتجاز
التابعة لقوات اإلدارة الذاتية.
مؤيد موسى الكالح ،من قرية البهرية بريف حمافظة احلسكة ،اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية من مكان وجوده يف بلدة البهرية
بريف حمافظة احلسكة؛ على خلفية تواجده يف مكان قريب من موقع انفجار عبوة انسفة ونسبت إليه هتمة وضع العبوة
املتفجرة يف املكان ،ويوم الثالاثء  /9آب 2016 /حصلنا على معلومات تؤكد وفاته بسب التعذيب يف أحد مراكز
االحتجاز التابعة لإلدارة الذاتية مبحافظة احلسكة.
االستنتاجات:
انتهكــت ق ـوات االدارة الذاتيــة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة ،كمــا
مارســت العديــد مــن االنتهــاكات كالتعذيــب ،واإلخفــاء القســري ،وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــد
اإلنســانية ،إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز ،وعمليــات
التهجــر والســلب واخلطــف والتعذيــب.
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دال :االنتهاكات على يد التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 .1تنظيم داعش:

أ -القتل خارج نطاق القانون:
قتل تنظيم داعش  1510مدنياً ،بينهم  258طفالً ،و213
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام َ ،2016
سيدة.

اإلثنني  /25كانون الثاين 2016 /قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة على منطقة دار األلسن يف حي
القصور مبدينة دير الزور ،اخلاضع لسيطرة قوات النظام السوري؛ ما أدى إىل مقتل  7أشخاص ،بينهم طفل و 5سيدات،
وإصابة  10آخرين جبراح.
اإلثنني  /23أاير 2016 /أقدم تنظيم داعش على تفجري سيارتني مفخختني داخل “كراج طرطوس” يف حمافظة طرطوس،
اخلاضعة لسيطرة قوات النظام السوري؛ ما أدى إىل مقتل  26مدنياً ،بينهم  5أطفال ،و 4سيدات ،وإصابة قرابة 50

شخص جبراح.

الثالاثء  /5متوز 2016 /قتل تنظيم داعش
 5مدنيــن ذحب ـاً ابلســكني أمــام حمــات
الفيصــل ابلقــرب مــن دوار الدلــة مبدينــة الرقــة،
اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش ،بتهمــة
العمالــة لق ـوات التحالــف الــدويل.

اإلثنني  /3تشرين األول 2016 /قام أحد عناصر تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة سرتة انسفة كان يرتديها داخل صالة
السنابل لألفراح يف بلدة صفيا بريف حمافظة احلسكة الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات
حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين)؛ ما تسبب يف مقتل  35مدنياً ،بينهم  10أطفال ،وإصابة حنو

 60آخرين جبراح.
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ب -االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
استمر تنظيم داعش يف عام  2016بسياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري حبق املدنيني يف املناطق اخلاضعة
لسيطرته ،استهدفت عمليات االعتقال بشكل رئيس املدنيني املخالفني لتعليمات التنظيم يف اللباس الشرعي وعمليات
ورواد مقاهي اإلنرتنت وأصحاهبا واألشخاص الذين تربطهم صالت قرىب أبفراد من فصائل املعارضة املسلحة ،كما
الصرافة َّ

قام التنظيم بعمليات اعتقال موسعة استهدفت املدنيني الفارين من مناطق سيطرته؛ وذلك من خالل نصب الكمائن ونقاط

التفتيش يف املناطق املتامخة ملناطق سيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف أرايف حمافظة حلب.
اعتقال تنظيم داعش ما اليقل عن  1419شخصاً ،بينهم 103
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام 2016
َ
أطفال ،و 50سيدة.

براء العسايل ،من حي العسايل يف مدينة دمشق ،انشط إعالمي يف تنسيقية حي العسايل الدمشقي وعضو يف جلنة املصاحلة
يف احلي ،يف يوم اإلثنني  /12آب 2016 /اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش إثر مدامهة مكان إقامته يف حي
تعرضه للضرب املربح والتعذيب ونقله إىل أحد املشايف يف مدينة دمشق
العسايل مبدينة دمشق ،أفرج عنه يف اليوم نفسه بعد ُّ

لتلقي العالج.

إيهاب السلطي ،من حي العسايل يف مدينة دمشق ،مقاتل يف صفوف املعارضة املسلحة وعضو يف جلنة املصاحلة يف حي
العسايل ،يوم اإلثنني  /12آب 2016 /اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم داعش؛ إثر مدامهة مكان إقامته يف حي
العسايل ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
يكاد يتبع تنظيم داعش أساليب التعذيب اجلسدية والنفسية نفسها اليت يستخدمها النظام السوري وابتكر التنظيم أساليب
تعذيب جديدة يف مراكز احتجازه وقمنا ابستعراضها يف تقرير منفصل ،وتتنوع أساليب التعذيب حبسب التُّهم ،ما بني
املعتقلني احملتجزين ألسباب تتعلق مبخالفتهم التعاليم اليت يفرضها التنظيم ،واحملتجزين املتهمني مبعارضة التنظيم كاألفراد
العسكريني يف فصائل املعارضة املسلحة والنشطاء اإلعالميني واحلقوقيني والعاملني يف منظمات أجنبية ،حيث يتعرض الفريق
الثاين ألساليب تعذيب أشد قسوة .
وقد سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  8أشخاص بسبب التعذيب على يد تنظيم داعش يف عام .2016
حيدر املذري ،من بلدة حوجية البومصعة بريف حمافظة دير الزور ،يف  /7تشرين الثاين ،2016 /وردتنا معلومات تؤكد وفاته
بسبب التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز التابعة لتنظيم داعش يف حمافظة دير الزور ،ومت تسليم جثمانه لذويه.
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ت -استهداف الكوادر الطبية:
وثقنا مقتل  18شخصاً من الكوادر الطبية على يد تنظيم داعش يف عام .2016

مىن السامل ،طبيبة أسنان ،من أبناء مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي ،مواليد عام  ،1981متزوجة ولديها طفل،

توفيت يوم الثالاثء  /9آب 2016 /مع زوجها وطفلتها جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش يف حميط حمطة
العجالين للمحروقات جنوب مدينة منبج ،قبل انسحابه من املدينة وسيطرة قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب
االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين) عليها.
مجيل حبيب علي ،طبيب جراح ،من أبناء انحية حرف املسيرتة التابعة ملدينة
القرداحة بريف حمافظة الالذقية ،يعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة ،تويف
يوم اإلثنني  /23أاير 2016 /جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري
نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى
الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية.

ث -استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثقنا مقتل  20شخص من الكوادر اإلعالمية على يد تنظيم داعش يف عام 2016
السبت  /2كانون الثاين 2016 /أبلغ أحد قادة تنظيم داعش يف مدينة الرقة ذوي الناشطة اإلعالمية رقيَّة حسن حممد أن
التنظيم قتلها بتهمة العمالة والتواصل مع املرتدين يف وقت سابق ،اجلدير ابلذكر أن التنظيم قام ابعتقال رقية يف  /11آب/

.2015
رقية املعروفة بنيسان إبراهيم ،انشطة إعالمية مستقلة ،من أبناء مدينة عني
العرب بريف حمافظة حلب ،تبلغ من العمر  31عاماً ،حاصلة على شهادة

بكالوريوس يف الفلسفة من جامعة حلب.
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ج -التضييق على السكان:
وشرع عقوابت لكل من خيالفها ،فبعد سيطرته
فرض تنظيم داعش يف املناطق املدنية اليت خضعت لسيطرته قوانني متييزيةَّ ،

متس حياة الناس
على مدينة الرقة وريفها ابلكامل ،أصدر بياانً يف  /20كانون الثاين ،2014 /يتضمن يف بنوده تعليمات ُّ

الرقة فقط ،وإمنا مشل مجيع
وخصوصياهتم ،فيما يتعلق مبعيشتهم وحركتهم يف املدينة ،وحىت اللباس ،ومل يقتصر هذا على َّ
املناطق اخلاضغة لسيطرة التنظيم ،وفرض مناهج حمددة يف العملية التعليمية.

حيث منع التنظيم النساء من التجول إال بلباس معني (عباءة فضفافة ،حجاب ،نقاب ،وقفازات) ،كما فرض على النساء
عدم اخلروج إال برفقة “حمرم” ،أي زوجها أو من حيرم عليها الزواج منه ،وحذر من أن أي خرق للبيان ستتم املعاقبة عليه .
ح :اهلجمات غري املشروعة:
األسلحة الكيماوية:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان استخدام تنظيم داعش السالح الكيماوي مرة واحدة يف عام  2016يف  /16آب
يف بلدة أرشاف التابعة ملدينة مارع يف حمافظة حلب ،واليت تسيطر عليها فصائل املعارضة املسلحة؛ حيث استهدف عناصر
تنظيم داعش حميط مبىن الربيد وحميط السوق بسبعة قذائف ُمملة بغازات سامة؛ ما أدى إىل إصابة  8أشخاص.
 - 2تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً):
أ .القتل خارج نطاق القانون:
قتل تنظيم جبهة فتح الشام  18مدنياً ،بينهم سيدة.
سجلنا يف عام َ ،2016

حممد عبد الستار عبيد ،من أبناء مدينة سراقب إبدلب ،يبلغ من العمر  22عاماً ،أعدمه عناصر جبهة فتح الشام رمياً
ابلرصاص يف ساحة سلقني بريف إدلب؛ بتهمة الكفر وسب الرسول حممد.
ب .االعتقال واالختفاء القسري:
اعتقال تنظيم جبهة فتح الشام ما اليقل عن  234شخصاً ،بينهم
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام 2016
َ
 16طفالً ،أغلب االعتقاالت املوثقة كانت يف حمافظيت إدلب ودرعا واستهدفت النشطاء اإلعالميني وعناصر ينتمون

إىل فصائل املعارضة املسلحة األخرى ،كما قام تنظيم جبهة فتح الشام بعمليات إعدام مجاعية استهدفت عناصر فصائل

املعارضة املسلحة بشكل خاص يف حمافظة درعا .وقد سجلنا مقتل  4أشخاص بسبب التعذيب.
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هشام العمر ،من بلدة النقري بريف حمافظة إدلب ،قيادي سابق يف فصيل ألوية األنصار وهي إحدى فصائل املعارضة
املسلحة ،يوم السبت  /30متوز 2016 /اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لتنظيم جبهة النصرة إثر مدامهة مكان إقامته يف قرية
النقري ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

االستنتاجات:

انتهكــت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة ،كمــا
مارســت العديــد مــن االنتهــاكات كالتعذيــب ،واإلخفــاء القســري ،وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــد
اإلنســانية ،إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز ،وعمليــات
التهجــر والســلب واخلطــف والتعذيــب.
هاء :االنتهاكات املرتكبة من قبل بعض فصائل املعارضة املسلحة:
آ .القتل خارج نطاق القانون:

ارتكبت العديد من الفصائل املسلحة املعارضة للحكومة السورية انتهاكات عديدة ،متثَّلت يف عمليات القصف العشوائي
وبشكل رئيس بقذائف اهلاون على املناطق اليت ختضع لسيطرة قوات النظام السوري ،وهذا تسبب يف مقتل عدد كبري من
األهايل املدنيني ،بشكل رئيس يف أحياء دمشق وحلب ،فقد سجلنا يف عام  2016مقتل  1048مدنياً ،على يد فصائل

املعارضة املسلحة ،بينهم  289طفالً ،و 210سيدات.

األحد  /24متوز 2016 /سقطت عدة قذائف هاون على مطعم قمر الشام يف حي القيمرية مبدينة دمشق ،اخلاضع
لسيطرة قوات النظام السوري ،مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة الغوطة الشرقية ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل  10مدنيني ،بينهم طفالن و 4سيدات ،وإصابة حنو  26آخرين جبراح.
ظهــر اخلميــس  /27تش ـرين األول 2016 /ســقطت عــدة قذائــف
صاروخيــة حمليــة الصنــع قــرب مدرســة الوطنيــة يف حــي الشــهباء مبدينــة
حلــب ،اخلاضــع لســيطرة ق ـوات النظــام الســوري ،مصدرهــا مدفعيــة
متمركــزة يف حــي بســتان القصــر – اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة
املســلحة وقــت احلادثــة-؛ مــا تســبب مبقتــل  6أطفــال دفعــة واحــدة.
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صبــاح األحــد  /20تشـرين الثــاين 2016 /ســقطت صواريــخ عــدة علــى مدرســة الفرقــان احملدثــة يف حــي الفرقــان مبدينــة حلــب،
اخلاضــع لســيطرة ق ـوات النظــام الســوري ،مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة حلــب ،اخلاضعــة
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل  8أطفــال دفعــة واحــدة.

ب .االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
اعتقال فصائل املعارضة املسلحة يف عام  2016ما اليقل عن  178شخصاً ،بينهم
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
َ
 6أطفال وسيداتن.
ترَّكزت عمليات االعتقال اليت قامت هبا فصائل املعارضة املسلحة يف مناطق حمافظة ريف دمشق اخلاضعة لسيطرهتا،

واستهدفت نشطاء العمل املدين وعناصر ينتمون إىل فصائل معارضة مسلحة أخرى ،كما قامت بعمليات اعتقال مجاعي
أثناء هجمات نفذهتا على مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري يف ريف محاة هبدف إجراء صفقات تبادل لألسرى مع
قوات النظام.
يف منتصف أاير  2016شنَّت غرفة عمليات فتح محص اليت ينتمي إليها عدد من فصائل املعارضة املسلحة يف حمافظة
محص هجوماً على قرية الزارة بريف حمافظة محاة ،سيطرت هذه الفصائل على القرية قرابة  48ساعة اعتقلت أثناءها ما
اليقل عن  46شخصاً ،بينهم  8أطفال ،و 11سيدة.

عبد هللا صطيفان ،انشط إعالمي مستقل ،يوم اخلميس  /4آب2016 /
اعتقلته عناصر مسلحة اتبعة لفصيل حركة أحرار الشام وهي إحدى فصائل
املعارضة السورية املسلحة بتهمة التعاطف والرتويج لتنظيم داعش ،ذلك لدى
مروره من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف مدينة بنش بريف حمافظة إدلب ،نُقل
بعدها إىل سجن مدينة بنش التابع حلركة أحرار الشام ،وأفرج عنه يوم اإلثنني
 /8آب.2016 /
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الشيخ أمحد حممود فتوح ،من حي الكالسة مبدينة حلب ،تولد عام  ،1992قائد تشكيل ألوية النصر -أحد فصائل
املعارضة املسلحة -يف حمافظة حلب ،يف  /6حزيران 2016 /اعتقلته عناصر مسلحة تنتمي للجبهة الشامية -أحد فصائل
املعارضة املسلحة -من مكان وجوده يف ريف حمافظة حلب الشمايل ،مايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق
اإلنسان وألهله أيضاً.

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  10أشخاص بينهم طفل بسبب التعذيب
يف سجون فصائل املعارضة املسلحة يف عام 2016
رامز صالح عيش ،طفل ،من أبناء حي برزة مبحافظة دمشق ،يبلغ من العمر  17عاماً،
اعتقله اللواء األول وهو أحد فصائل املعارضة املسلحة بتهمة السرقة ،اخلميس  /3آذار/
 2016مت تسليم جثمانه لذويه وعلى جسده آاثر تعذيب واضحة.

ج .استهداف الكوادر الطبية:
وثقنا مقتل  7أشخاص من الكوادر الطبية على يد فصائل يف املعارضة املسلحة يف عام 2016
فاضل إدريس ،صيدالين ،من أبناء مدينة حلب ،من مواليد عام ،1979
يعمل مديراً ملعمل الشفاء للصناعات الدوائية ،متزوج ولديه طفالن ،تويف يوم
األحد  /10متوز 2016 /مع زوجته وطفله جراء سقوط قذيفة صاروخية

على سيارته يف منطقة احلي األول حبي احلمدانية يف مدينة حلب ،مصدرها
مدفعية متمركزة يف حي الراشدين اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
شاهد رشيد اجلميان ،طبيب جراحة عامة ،من أبناء حي احلميدية مبدينة
دير الزور ،من مواليد عام  ،1972يعمل طبيباً جراحاً يف أحد مشايف حي

الشيخ مقصود مبدينة حلب ،متزوج ولديه طفل ،تويف يوم األربعاء  /7أيلول/
 2016جراء سقوط عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على حي الشيخ

مقصود ،الذي تتمركز فيه قوات وآليات عسكرية اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية
(بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاين)،
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مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد -اخلاضع حالياً لسيطرة قوات النظام وكان خاضعاً لسيطرة فصائل املعارضة

املسلحة وقت احلادثة ،-تسببت إحدى الشظااي اليت أصابته يف صدره بنزيف أدى إىل وفاته.
 .2استهداف الكوادر اإلعالمية:

وثقنا مقتل  8أشخاص من الكوادر اإلعالمية على يد فصائل املعارضة املسلحة يف عام 2016
السبت  /6شباط 2016 /قضى الناشط اإلعالمي علي يوسف داشو جراء إصابته برصاص فصائل املعارضة املسلحة أثناء
تغطيته االشتباكات بني قوات النظام وفصائل املعارضة املسلحة يف بلدة رتيان بريف حمافظة حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة
قوات النظام السوري.
علي ،امللقب ابحلاج عماد ،إعالمي ومصور حريب حلزب هللا اللبناين ،من أبناء مدينة نبّل بريف حمافظة حلب ،من مواليد

عام  ،1996طالب جامعي يف املعهد التقاين الطيب يف جامعة الالذقية.

االستنتاجات:

توثـِّـق احلــاالت الســابقة وغريهــا ارتــكاب عــدد مــن الفصائــل جرائــم ترقــى إىل جرائــم حــرب ،عــر

عمليات القتل عن طريق القصف العشـوائي عدمي التمييز ،كما مارســت بعض جمموعات املعارضة
عمليــات تعذيــب حبــق حمتجزيــن لديهــا ،وقامــت بعــض الفصائــل املســلحة بعمليــات هنــب وســرقات
واســعة يف مناطــق متفرقــة.
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واو :انتهاكات قوات التحالف الدويل:

بدأت قوات التحالف الدويل محلتها العسكرية املوجهة ضد تنظيم داعش يوم الثالاثء  /23أيلول ،2014 /وشنت غارات
عديدة على حمافظات الرقة ودير الزور وإدلب ،خلفت هذه اهلجمات حبسب ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف

مقتل  537مدنياً ،بينهم  158طفالً ،و 98سيدة على يد قوات التحالف الدويل.
عام َ 2016

شن طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح غارتني ابلصواريخ على قرية عني العروس الواقعة على
اجلمعة  /26شباطّ 2016 /

بعد  3كم جنوب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمايل واخلاضعة لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية،

تسببت إحدى الغارتني يف مقتل  11شخصاً ،معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم طفالن و 5سيدات ،تسببت الغاراتن يف
ذلك اليوم مبقتل  15شخصاً ،بينهم  3أطفال ،و 6سيدات.

صباح اخلميس  /28متوز 2016 /قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ احملال التجارية يف حميط مسجد
الغندورة يف بلدة الغندورة التابعة ملدينة جرابلس بريف حمافظة حلب الشرقي ،اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة
وكانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة؛ ما أدى إىل مقتل  22مدنياً ،بينهم  3أطفال وسيدة.

اجلمعة  /9كانون األول 2016 /قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ قرية معيزيلة بريف حمافظة الرقة
الشمايل ،اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،ما أدى إىل مقتل  18مدنياً ،بينهم  7أطفال ،و 3سيدات.

االستنتاجات:

إن دول التحالــف تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات الــي وقعــت منــذ بــدء اهلجمــات فعمليــات القصــف
العشـوائي الغــر متناســب تُعتــر خرقـاً واضحـاً للقانــون اإلنســاين الــدويل ،وإن جرائــم القتــل العشـوائي

ترقــى إىل جرائــم حــرب.
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زاي :انتهاكات من قبل أطراف أخرى:

يتضمن توثيق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان لضحااي عام  ،2016العديد من التصنيفات ،كضحااي التفجريات اليت مل
َّ

حندد مرتكبيها ،وضحااي جراء نريان جمهولة املصدر ،وضحااي األلغام جمهولة املصدر ،وضحااي الغرق ،والضحااي الذين قضوا
على يد القوات األردنية ،واللبنانية ،والرتكية.
ضمن هذا التصنيف سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  951مدنياً ،بينهم  168طفالً ،و96

سيدة بينهم شخص بسبب التعذيب.

صباح األحد  /28آب 2016 /قصف الطريان الرتكي اثبت اجلناح ابلصواريخ األطراف الشرقية من قرية الصريصات
جنوب مدينة جرابلس بريف حمافظة حلب الشرقي ،اليت تتمركز فيها قوات وآليات عسكرية اتبعة لقوات سوراي الدميقراطية
ذات األغلبية الكردية؛ ما تسبب يف مقتل  24مدنياً معظمهم من عائلة واحدة ،بينهم  6أطفال ،و 6سيدات.
 -متيَّز عام  2016ابالنتشار الواسع لعمليات االعتقال بدافع االبتزاز املادي أو بدوافع طائفية أو عرقية ،وبشكل خاص يف

املناطق الغري مستقرة أمنياً ،اليت ال ختضع لسيطرة جهة معينة أو املناطق املتنازع عليها من عدة أطراف ،وهذا األمر تسبب
يف نشوء ميليشيات مسلحة حملية ال تتبع جهة حمددة ،تقوم بعمليات اعتقال موسعة عرب كمائن على الطرق العامة ،وقد

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عام  2016اختطاف هذه اجلهات ما اليقل عن  2419مدنياً ،بينهم 413
طفالً ،و 289سيدة.

السيدة زهرة وائل بسالت ،من مدينة دمشق ،تبلغ من العمر  27عاماً ،يوم اجلمعة  /16أيلول ،2016 /تعرضت

لالختفاء القسري من قبل جمهولني أثناء وجودها يف حي برزة البلد مبدينة دمشق ،مايزال مصريها جمهوالً ابلنسبة للشبكة

السورية حلقوق اإلنسان وألهلها أيضاً.

املمرض سجيع صاحلة ،من حمافظة السويداء ،ممرض يف مستوصف منطقة شهبا مبحافظة السويداء ،يوم السبت  /5تشرين
الثاين 2016 /قام مسلحون جمهولون إبطالق النار على سيارة اإلسعاف اليت كانت تُقلِّه واختطافه لدى مروره على الطريق
الواصل بني قرييت الهثة واملتونة بريف حمافظة السويداء ،أفرج عنه يوم السبت  /25تشرين الثاين 2016 /بعد دفع ذويه
فدية مالية كبرية.
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خامساً :التوصيات:
إىل األمم املتحدة:
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل من أجل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية (،)ICRtoP
تُكرر الطلب إبجياد السبل املناسبة حلماية املدنيني من االنتهاكات اليومية املتكررة من أي طرف كان ،وبشكل رئيس من

النظام السوري ابعتباره املرتكب األكرب ملا يزيد عن  92%من جمموع االنتهاكات ،تليه التنظيمات اإلسالمية املتشددة.

إىل جملس األمن:
أن يُطبِّق قراراته اليت أصدرها حول سوراي مبا فيها بيان جنيف  ،1ألن حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية مسؤوليته
وفك احلصار عن املناطق احملاصرة ،واإلفراج عن
املباشرة ،واستخدام مجيع اإلجراءات الضرورية لتحييد املدنيني يف سورايِّ ،

لكن التطبيق على
ورد يف قرارات خاصة بسورايَّ ،
املعتقلني السياسيني ،وإيقاف استخدام األسلحة الكيميائية ،وكل ذلك َ
أرض الواقع مل يتغري قبل وبعد هذه القرارات ،واستمرت وترية االنتهاكات منذ آذار 2011 /على حاهلا تقريباً.

إىل دول العامل:
مير فيها على مجيع املستوايت ،وممارسة الضغط على جملس
ضرورة مساندة الشعب السوري يف احملنة الفوق اعتيادية اليت ُّ

األمن من أجل القيام بتحرك عاجل إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.

إصدار بياانت واضحة برفض مجيع املتورطني ابنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي ،ورفض استقباهلم حتت أي ظرف كان.
الطلب من جملس األمن إحالة الوضع يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية منذ اآلن وليس بعد انتهاء النزاع.

شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشطاء اإلعالميني من كافة اجملاالت ،الذين لوال مسامهاهتم وتعاوهنم
معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى ،وخالص العزاء ألسر الضحااي.

51

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

52

@snhr
Info@sn4hr.org

www.sn4hr.org
snhr

info@sn4hr.org

www.sn4hr.org

53

