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الثالاثء 6 شباط 2018

ما اليقل عن 28 جمزرة يف كانون الثاين 2018

22 منها على يد قوات احللف السوري الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: ملخص كانون الثاين 2018. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف كانون الثاين.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 أخــذت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
عاتقها تســجيل نطاق واســع من االنتهاكات اليت ترتكب يومياً حبق الشَّــعب الســوري كالقتل، واإلخفاء القســري، واالعتقال 
التَّعســفي، والدَّمار، والقصف العشــوائي، والتَّعذيب، واســتعَرضت عرب مئات التَّقارير واألحباث أبرز ما ســجَّلته من انتهاكات 

ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع. 

كان الِّنظــام الســوري وميليشــياته يف بدايــة احلــراك الشــعيب الطــرَف الوحيــد املرتكــَب لانتهــاكات وال يــزال حــى اآلن املرتكــب 
الرئيــس وصاحــب احلصيلــة األكــرب منهــا، ومــن مث تدخلــت وبشــكل تدرجيــي جهــات عديــدة كاملعارضــة املســلحة، والتنظيمــات 

اإلســامية املتشــددة، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، وقــوات التَّحالــف الــدَّويل، والقــوات الروســية.

َشــِهَد العامان األوالن من احلراك الشَّــعيب النســبَة األعلى من جمازر التَّطهري الطائفي والعرقي، وكان النِّظام الســوري وميليشــياته 
املواليــة املســؤوَل األكــرب عــن هــذه اجملــازر، وبعــد منتصــف عــام 2013 بــرَز ســاح الطــريان بشــكل ُمكثَّــف، الــذي اســتخدمته 
قــوات النظــام الســوري وقــوات التحالــف الــدويل والقــوات الروســية فيمــا بعــد؛ وقــد تســبَّب االســتخدام الواســع للقصــف اجلــوي 

بتضاعــف أعــداد الضَّحــااي ودمــار كبــري يف البــى التحتيــة، ومل يعــد ميــرُّ يــوم مــن دون ارتــكاب جمــزرة او اثنتــن علــى األقــل.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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واســتخدم النِّظــام الســوري يف قصــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته أســلحة ارجتاليــة كالرباميــل املتفجــرة، يف حــن أنَّ القــوات 
الروســية الدَّاعمــة لــه اســتخدمت أســلحة أكثــر فتــكاً، وتوسَّــعت أكثــر يف اســتخدام صواريــخ خارقــة للخرســانة، وأســلحة حارقــة، 

وذخائــر عنقوديــة.

وضمــَن قواعــد بياانتنــا ســجلنا عشــرات اجملــازر الــيت ارتكبتهــا التنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، كمــا 
أنَّنــا رصــدان اجملــازر الــيت ارتكبتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة املدعومــة جــوايً مــن قبــل قــوات التحالــف الــدَّويل، حيــث ســجَّلنا تصاعــداً 

ملحوظــاً يف وتــرية اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف )التحالــف الــدويل – قــوات ســوراي الدميقراطيــة( منــذ هنايــة عــام 2016.

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة اجملــازر الــيت ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع الرئيســة يف ســوراي، يف كانــون الثــاين، الــيت متّكــن فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، كمــا يتضمــن التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز هــذه اجملــازر، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة 
يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وُنشــري إىل أننــا نُطلــق توصيــف جمــزرة علــى اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل 

مخســة أشــخاص مســاملن دفعــة واحــدة.

اســتنَد التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة 
عاقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو 
ُنشــاهد عــرب شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة  بعــض األحيــان متكَّ
املرتفعة جداً، ولكثرة احلوادث اليومية، وأيضاً قلَّة اإلمكاانت البشرية واملادية، وهلذا ختتلف إمكانية الوصول إىل األدلة، وابلتايل 
درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن 
تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك.

يوّثق الّتقرير أيضاً جمزرة جراء تفجريات مل نتمكَّن من حتديد اجلهة اليت قامت هبا بدقة؛ نظراً لصعوبة حتديد مرتكيب التفجريات.
وتضمَّــن التقريــر هجمــة/ عــدة هجمــات بقذائــف هــاون مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدر إطاقهــا بدقــة؛ نظــراً لعــدم متكنُّنــا مــن زايرة 

املوقــع أو احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.
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حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى 4 رواايت عــرب حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح  أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

مجيع اهلجمات الواردة يف التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو خمازن أسلحة يف أثناء اهلجمات أو 
حى قبلها، ومل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنين قُبيل اهلجمات، كما يشــرتط القانون الدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــيت ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت بعــض املقاطــع املصــوَّرة ضحــااي 
هجمــات اســتخدمت فيهــا صواريــخ وبراميــل متفجــرة وقذائــف مدفعيــة، معظــم الضحــااي مــن األطفــال والنســاء، وأظهــرت صــور 

أخــرى ضحــااي انفجــارات جمهولــة املصــدر.
وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ 
احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات 

املســلحة األخــرى.
نرجو االطاع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص كانون الثاين 2018: 
ســجَّلنا يف كانــون الثــاين ارتــكاب قــوات احللــف الســوري الروســي 22 جمــزرة تقامستهــا قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية 
مناصفــة، وقــد تركَّــزت معظــم جمــازر النظــام الســوري يف الغوطــة الشــرقية، الــيت كان نصيبهــا 7 جمــازر بســاح املدفعيــة، فيمــا ترّكــزت 

معظــم جمــازر الـــقوات الروســية )8 جمــازر( يف حمافظــة إدلــب.
تصّدرت حمافظة إدلب بقية احملافظات بـ 11 جمزرة، تلتها حمافظة ريف دمشق بـ 9، مثَّ حمافظة حلب بـ 6 جمازر.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثلثاً: امللخص التنفيذي:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 28 جمزرة يف كانون الثاين، توزَّعت على النحو التايل:

ألف: قوات النظام السوري: 11
ابء: القوات الروسية: 11

اتء: قوات التحالف الدويل: 1
اثء: جهات أخرى: 5

https://drive.google.com/file/d/1ZCivkV5fxwRoj1suaY8bk-WZK5lLyamV/view
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ُتظهر اخلريطة التالية توزُّع اجملازر املرتكبة يف سوراي يف كانون الثاين على احملافظات وفَق األطراف الرئيسة الفاعلة:

توزَّعت اجملازر املرتكبة من قبل قوات النظام السوري يف كانون الثاين، حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- 9 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.  

- 2 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة مشرتكة بن هيئة حترير الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة.
تسبَّبت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مقتل 260 مدنياً، بينهم 

88 طفــًا، 71 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 62 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر 
علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.

توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 94 مدنياً، بينهم 36 طفًا، و20 سيدة.

القوات الروسية: 94 مدنياً، بينهم 27 طفًا، و30 سيدة.
قوات التَّحالف الدويل: 5 مدنياً، بينهم 1 طفًا.

جهات أخرى: 67 مدنياً، بينهم 24 طفًا، و21 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1ENpIK0XsNnabVx9D4YCN0v8XpqN_ZZe9/view
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رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف كانون الثاين:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة ريف دمشق:
الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ 
األحياء الســكنية يف بلدة محورية يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 17 مدنياً، بينهم 6 طفًا، 

و6 ســيدة، وإصابــة حنــو 25 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
ثنــا عبــد الرمحــن ايســن1  -انشــط إعامــي يف مكتــب محوريــة اإلعامــي-، الــذي كان قريبــاً مــن موقــع القصــف: “حنــو  حدَّ
الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر يــوم الســبت 6/ كانــون الثــاين شــنَّ طــران النظــام احلــريب غــارة جويــة أبربعــة صواريــخ شــديدة 
االنفجــار ســقطت بتباعــد 10 أمتــار علــى األحيــاء الســكنية غــرب البلــدة، مل أمتكــن مــن الرؤيــة بســبب كثافــة الغبــار” 
أضــاف عبــد الرمحــن أنَّ املنظــر الــذي بــدأت تتضــح معاملــه كان مريعــاً: “كان املــكان يعــجُّ ابجلثــث واجلرحــى، وصــراخ األطفــال 
والنســاء ميــأ املــكان، كان علــيَّ توثيــق اجملــزرة واملســامهة إبســعاف اجلرحــى الذيــن بلــغ عددهــم قرابــة 50 جرحيــًا” أكَّــد لنــا 

عبــد الرمحــن أنَّ املنطقــة املســتهدفة ســكنية وال وجــود أليِّ مقــرِّ عســكري فيهــا.

طفل من ضحااي جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة محورية/ ريف دمشق 6/ 1/ 2018

1  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب 17/ كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1t9Sog357-EilMSOLw3Ac5S0MlGB36ro-/view
https://drive.google.com/file/d/1-xkfxhMCxhot1Ubd0dHIQyrkZWw3D0b8/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1Lp4NoHsG3kT0GJgwnFQDR6GtUGNbZ91C/view
https://drive.google.com/file/d/1i7MgEOqd5i2iahUZgUZYD9drrvO1wgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1i7MgEOqd5i2iahUZgUZYD9drrvO1wgr-/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5301551,36.3865178,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!2sHamoryah,+Syria!3b1!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282!3m4!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe!8m2!3d33.5282095!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1fRobjlx0okeky80HeIzqLFRNw7AhoG2X/view
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الثــااثء 9/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ بلــدة محوريــة يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 13 طفــًا، و8 ســيدة، وإصابــة حنــو 50 آخريــن 

جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحد 28/ كانون الثاين/ 2018 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على مدينة دوما يف الغوطة الشرقية 
شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنياً دفعة واحدة، بينهم 2 طفاً، و1 ســيدة، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح، 

ختضع املدينة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف بلدة محورية/ ريف دمشق 9/ 1/ 2018

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة دوما/ ريف دمشق 28/ 1/ 2018

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1448&token=kdUJp2HQAjlECJhVjnfiWskeXvjd5Eff
https://drive.google.com/file/d/1tzwTrK8S96cojTS4S4zLC22ov9TfCngx/view
https://drive.google.com/file/d/1tzwTrK8S96cojTS4S4zLC22ov9TfCngx/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1472&token=V5atcjv2K2bOwGODiEU1d2RL74cxNrhy
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1473&token=0DrmjP2KqkUL0JyNPKqOOTacZkQk7yyX
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1473&token=0DrmjP2KqkUL0JyNPKqOOTacZkQk7yyX
https://drive.google.com/file/d/1C3G1Kk0rfHf_q3l5wmZPGBQVjIHm1YiR/view
https://drive.google.com/file/d/1XNAhb9CecAkX6fNjtN11D6h1RANWOgwZ/view
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حمافظة حلب:
األربعــاء 31/ كانــون الثــاين/ 2018 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــن متفجريــن علــى قريــة طافــح 
بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 3 طفــًا، و2 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

حمافظة إدلب:
الثــااثء 30/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 3 صواريــخ علــى ســوق اهلــال 
وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 مدنيــاً دفعــة واحــدة -مــا متكنــا مــن توثيقــه حــى حلظــة 
إعــداد التقريــر-، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة إدلب:

الثــااثء 2/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى أرض زراعيــة -مســتخدمة 
كمشــروٍع زراعــي- شــرق قريــة خــان الســبل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً )4 أطفــال، و1 ســيدة( 
مــن عائلــة واحــدة -انزحــون مــن مدينــة طيبــة اإلمــام بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل-، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة أرحيا/ إدلب 30/ 1/ 2018

https://www.google.com.tr/maps/place/Tlafah,+Syria/@35.8918997,36.9488161,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x152515f8907d7c7f:0x946089f41fa29ff!8m2!3d35.8924914!4d36.9527636
https://drive.google.com/file/d/10AFodHaL7Nc9G8RRAZVKJQUtTjfIBGwz/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1481&token=9AV7OTjqt1ClWkO92YskK3zVzjROC0JC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1481&token=9AV7OTjqt1ClWkO92YskK3zVzjROC0JC
https://drive.google.com/file/d/1Vr5QPbeq5YyBUcJht0-GMLK5R4V3fwKM/view
https://drive.google.com/file/d/1PFhbJhnfUS8C6ULKmmBse22XFnG126le/view
https://drive.google.com/file/d/1PFhbJhnfUS8C6ULKmmBse22XFnG126le/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Arihah,+Syria/@35.8135023,36.6112482,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!2sArihah,+Syria!3b1!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207!3m4!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207
https://drive.google.com/file/d/1wT7AORFcft8HgKVUoSGcrkE2DaxjTHfy/view
https://drive.google.com/file/d/1wT7AORFcft8HgKVUoSGcrkE2DaxjTHfy/view
https://drive.google.com/file/d/1kzyqf7itr6KOheporssCQ9Q2b2i7Oswq/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Assubul,+Syria/@35.7499744,36.7692747,13.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152502c5aaebaa6d:0xc8ba4a1ee686ea!2sKhan+Assubul,+Syria!3b1!8m2!3d35.7528783!4d36.7711774!3m4!1s0x152502c5aaebaa6d:0xc8ba4a1ee686ea!8m2!3d35.7528783!4d36.7711774
https://drive.google.com/file/d/1ZAZ7zl7Rq3-t09w_zpNt95L2y3w_amxZ/view
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األحــد 7/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 7 صواريــخ -علــى دفعــات متتاليــة- علــى 
مزرعــة الفعلــول الواقعــة شــرق بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ أصــاب الصاروخــان األول والثــاين مقــرَّ إقامــة عائلــة مــن 
النازحــن مــن بلــدة جرجنــاز، فيمــا أصابــت بقيــة الصواريــخ الناجــن مــن القصــف األول أثنــاء هروهبــم مــن املوقــع، تســبَّب القصــف 
يف مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــًا، و3 ســيدة معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 24/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى املنــازل يف قريــة ســنقرة 
يف منطقــة ســهل الــروج بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 2 طفــًا، 

و2 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســامي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 29/ كانــون الثــاين/ 2018 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-25( نعتقــد أنــه روســي غــارة ابلرشاشــات –مســتخدماً 
صواريــخ صغــرية احلجــم- علــى ســوق البطاطــا اجلديــد “معمــل الويــس ســابقًا” مشــال مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، وإصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية يف مدينة سراقب/ إدلب 29/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/12_0-ESrTty4dlcGiNpIjZCi06ijH6eV3/view
https://drive.google.com/file/d/12_0-ESrTty4dlcGiNpIjZCi06ijH6eV3/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1471&token=gMPvviHa5QYOr9v7aGb4E5rmN8w3Xxu3
https://drive.google.com/file/d/1uEvVlLG75Te5suNcL2xq00a2J2dREykm/view
https://drive.google.com/file/d/1uEvVlLG75Te5suNcL2xq00a2J2dREykm/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1476&token=V7LZIiDYpvBO3ZrPkdZ27EEukde4WzqH
https://drive.google.com/file/d/1ZHqbuklBcmSFrj50YMr5BTxJHsfwtabp/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Saraqib,+Syria/@35.8597461,36.8069018,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1477&token=t1HH6GMMk5BXxr88p4aGzo66PotQtPAN
https://drive.google.com/file/d/16HJAif689h4H8Ys3pdLibfY326PboUEd/view
https://drive.google.com/file/d/1_MyGcRRcx9o7ZVhirMCK-pAPQDcxqaMm/view
https://drive.google.com/file/d/1_MyGcRRcx9o7ZVhirMCK-pAPQDcxqaMm/view
https://drive.google.com/file/d/1VwnI2g67ER21RiEdIYCQ5iBCVL3LvYwC/view
https://drive.google.com/file/d/1VwnI2g67ER21RiEdIYCQ5iBCVL3LvYwC/view
https://drive.google.com/file/d/1-HmlJfcXTDODewJ6Fi1Gu406L6D60FPO/view
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حمافظة ريف دمشق:
األربعــاء 3/كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ األحيــاء 
السكنية وسط مدينة عربن يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، 
بينهــم 3 طفــاً، و1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
أخــربان أنــس الطعــان 2 -متطــوع يف الدفــاع املــدين- أنَّ املراصــد عمَّمــت بــن الســاعة الثامنــة والنصــف والتاســعة ليــًا عــن إقــاع 
طــريان حــريب روســي مــن مطــار محيميــم العســكري يف الاذقيــة، مث مسعنــا عــرب القبضــات أنَّ هــذا الطــريان نّفــَذ 3 غــارات علــى 
بلــدة مســرااب مث 3 أخــرى وســط مدينــة عربــن – كل غــارة بصــاروخ-: “توجَّهنــا إىل املوقــع املســتهدف يف عربــن لنجــد بناَءيــن 
ُمدمَّريــن بشــكل كامــل، مل ينجــم عــن الصــاروخ األول أيَّــة إصــاابت ومل ينفجــر الثالــث، يف حــن تســبَّب الثــاين مبجــزرة، مل 
نســتطع البــدء ابلعمــل حــى مغــادرة طــران االســتطالع األجــواء قرابــة الســاعة 11 ليــاًل” ذكــر أنــس أن األهــايل الناجــن 
أخربوهــم عــن وجــود عائلــة تقيــم يف املنــزل املدمــر: “متكنَّــا بدايــة مــن انتشــال 3 ضحــااي )رجــالن وطفــل(، وبعــد مغادرتنــا املوقــع 
علمنــا أنــه مت العثــور علــى الثالثــة الباقــن مــن العائلــة يف موقــع آخــر، يبــدو أنَّ شــدَّة ضغــط االنفجــار قتلتهــم وقذفتهــم بعيــداً”.

األربعــاء 3/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ أحيــاء ســكنية يف بلــدة مســرااب يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 20 مدنيــاً، بينهــم 11 ســيدة، وإصابــة حنــو 80 آخريــن جبــراح، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أخــربان مالــك احلــرك3 ، عضــو مركــز الغوطــة اإلعامــي، أنَّــه قرابــة الســاعة التاســعة مــن مســاء األربعــاء 3/ كانــون الثــاين عمَّمــت 
املراصــد عــن إقــاع طــريان روســي ابجتــاه اجلنــوب: “عمَّمنــا علــى الغــرف اإلخباريــة ليتســى للمدنيــن أخــذ احليطــة، مث علمنــا 
أنَّ الطَّــران نفَّــذ علــى كل مــن مســرااب وعربــن، علمنــا أن هنــاك جمزرتــن يف كال البلدتــن فتوجَّهــت مــع صديقــي إىل مســرااب 
الــي تبعــد عــن منــزيل قرابــة 3كــم، حيــث كان عناصــر الدفــاع املــدين ينتشــلون الضحــااي مــن حتــت األنقــاض، قمــت بتوثيــق 
وتصويــر مــن كانــوا حتــت األنقــاض وعــدُت إىل املنــزل” أضــاف مالــك أنَّ الطَّائــرة نفَّــذت 4 غــارات علــى مســرااب بفــارق دقيقــة 
إىل دقيقتــن وإنــه َعلِــَم الحقــاً أنَّ 10 ضحــااي ســقطوا جــراء إحــدى الغــارات، و7 آخريــن إثــَر غــارة اثنيــة، و3 قضــوا إثــَر غارتــن 
ــاًل وقــد تســبَّب الصــاروخ األول عقــب اخرتاقــه 3 أســقف حبفــرة  ُأخَرتــن: “الدَّمــار النَّاجــم عــن هــذه الصواريــخ كان هائ

عمقهــا قرابــة مخســة أمتــار وقطرهــا قرابــة 20 مــرتًا”.

2  تواصلنا معه عرب تطبيق تلغرام 6/ كانون الثاين/ 2018

3  تواصلنا معه عرب تطبيق تلغرام 6/ كانون الثاين/ 2018

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1438&token=YOLEG1HijNW5LQXDXNDV09e3CSXC9BNY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1438&token=YOLEG1HijNW5LQXDXNDV09e3CSXC9BNY
https://www.google.com.tr/maps/place/Irbin,+Syria/@33.5375462,36.3683542,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!2sIrbin,+Syria!3b1!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597!3m4!1s0x1518e5c6b3a87075:0x408755925b6e1b6e!8m2!3d33.5389052!4d36.3660597
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1441&token=v9NTIv6qDVpEp9CzIb4x7RvJSRDBNVs8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1441&token=v9NTIv6qDVpEp9CzIb4x7RvJSRDBNVs8
https://www.google.com.tr/maps/place/Mesraba,+Syria/@33.550664,36.3994802,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!2sMesraba,+Syria!3b1!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424!3m4!1s0x1518e5820190c249:0xf196309d93ef235d!8m2!3d33.5506601!4d36.3958424
https://drive.google.com/file/d/1ZBjduV_BqSXSAqcNArIUIAlRPd85IUMf/view
https://drive.google.com/file/d/1SDV7nqZFnkwCHdrgDGenDQev00etfPWO/view
https://drive.google.com/file/d/19JQqTwDZAM_whiPY84D3wgRNtV8Omi0B/view
https://drive.google.com/file/d/19JQqTwDZAM_whiPY84D3wgRNtV8Omi0B/view
https://drive.google.com/file/d/1yGOvY4snX52zBKT5T98VZAil2tN_8YDB/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1442&token=gQtwZ41PcU0lp4smCARKwBFaQaBSYCW5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1442&token=gQtwZ41PcU0lp4smCARKwBFaQaBSYCW5
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حمافظة حلب: 
األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 قرابــة الســاعة 17:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى قريــة زمــار 
بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم 2 طفــاً، و3 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

اتء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة دير الزور:

الســبت 13/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مدينــة هجــن بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً بينهــم 1 ســيدة، معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اثء: جهات أخرى:
حمافظة حلب:

األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه تركــي صاروخــاً علــى مدجنــة تــؤوي انزحــن يف قريــة 
عنابكــة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 
6 طفــًا، و1 ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين- وقــت احلادثــة.

حمافظة إدلب:
األحد 7/ كانون الثاين/ 2018 قرابة الســاعة 18:30 حصل انفجار أمام بناء ســكين –معروف ببناء ســوبر ماركت املريي 
ومؤلف من 8 طوابق- يف شــارع الثاثن الواقع يف األطراف اجلنوبية الغربية ملدينة إدلب؛ ما أدى إىل مقتل 32 مدنياً، بينهم 
9 طفــًا، و11 ســيدة، وإصابــة حنــو 98 آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن حتديــد ماهيــة االنفجــار واجلهــة الــيت قامــت ابلتفجــري 
حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــريات، ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت 

احلادثــة. ُنشــري إىل أن البنــاء حيــوي يف أحــد طوابقــه مقــراً إدارايً ألجنــاد القوقــاز.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.8897722,36.986588,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x15253e6812167533:0x450511fca4f192cd!8m2!3d35.8927523!4d36.9849987
https://drive.google.com/file/d/1FEN5HUSr4rBrP53oxfNhb1u2D64wuHa9/view
https://drive.google.com/file/d/1FEN5HUSr4rBrP53oxfNhb1u2D64wuHa9/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6885274,40.8167233,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715
https://drive.google.com/file/d/1Ot-mIGMef1GgsPZgmj_n3JgBUALQ_QG8/view
https://drive.google.com/file/d/1d9G7WQMMiaXZlIJ4Jt44kQdEsxIJ0qHY/view
https://www.youtube.com/watch?v=-7hiYA7S6Vw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1-vTIix5siiFPFG8I-eU_pqekOUPf6SLk/view
https://drive.google.com/file/d/1-vTIix5siiFPFG8I-eU_pqekOUPf6SLk/view
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B055'27.0%22N+36%C2%B037'10.8%22E/@35.9236749,36.6246953,4738m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.9241778!4d36.6196707?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/1MkI6L5uLQcoBzpHHhuz6pGO5_n4V8pmG/view
https://drive.google.com/file/d/1MkI6L5uLQcoBzpHHhuz6pGO5_n4V8pmG/view
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ثنــا عمــار احلمــدو4  –إعامــي مركــز الدفــاع املــدين املســؤول عــن قطــاع مدينــة إدلــب ومــا حوهلــا- أنَّــه مســع مســاء يــوم األحــد  حدَّ
7/ كانــون الثــاين دويَّ انفجــار يف مدينــة إدلــب وصــل صــداه حــى مدينــيت جســر الشــغور ومعــرة النعمــان بريــف احملافظــة: 
“وصلــت مــع فريــق الدفــاع املــدين إىل موقــع االنفجــار، كاَن الدَّمــار هائــاًل يف املنطقــة ورأيــت مــا يزيــد عــن ســبع ســيارات 
حمرتقــة، والنــران تشــتعل يف عــدد مــن األبنيــة، والنســاء واألطفــال يف الشــوارع، ســارع طاقــم الفريــق إبطفــاء احلرائــق 
ــة 96 مصــاابً إىل املشــايف الطبيــة” أضــاف عمــار أنــه مل يســتطع حتديــد ماهيــة  ــن بلــغ عددهــم قراب وإســعاف املصابــن الذي
االنفجــار فاملــكان ال حيــوي أيــة بقــااي لســيارة مفخخــة أو صــاروخ: “مــا شــاهدته يف موقــع االنفجــار ثــالث حفــر دائريــة فقــط”.

حمافظة دمشق:
اإلثنــن 22/ كانــون الثــاين/ 2018 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى حــي ابب تومــا شــرق مدينــة دمشــق، أصابــت إحداهــا 
موقفــاً حلافــات النَّقــل الداخلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 3 طفــًا، و3 ســيدة، وإصابــة قرابــة 21 آخريــن جبــراح، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت ابلقصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع حــي ابب تومــا لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

وقــت احلادثــة.

ضحااي جمزرة؛ إثَر انفجار جمهول املصدر يف شارع الثاثن/ إدلب 7/ 1/ 2018

4  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب 8/ كانون الثاين/ 2018

https://drive.google.com/file/d/173cRllqyL2pmftefuKz90JC0wGJYU3SW/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاَضيــن 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا 

ُيشــكل جرائــم حــرب.
• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح 

غــري دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــيت قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي تُعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
• 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.

قوات احللف )التَّحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــيت نفذَّهتــا قــوات احللــف، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت 
هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر الكبــري ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً 

إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن قــوات التحالــف الــدويل وجهــات أخــرى جمــازر وفقــاً ملــا ورَد يف التَّقريــر وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، ونــرى أهنــا 
مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــيت ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي 

وواســع النطــاق.
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النِّــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية 
ضــدَّ الشــعب الســوري.

• 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.

• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، الــيت غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد مت اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي. 
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 
هــذا التقريــر، واجملــازر الــيت ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيقــات يف اجملــازر الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــيت لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن 
حتاول بدالً عن اإلنكار املســارعة يف فتح حتقيقات جديَّة، واإلســراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين، واالعتذار منهم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــيت 

ُتســيطر عليهــا.
ــاح والدَّعــم  ــاح وغــريه، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــرب مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــن يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر، وضــرورة التمييــز بــن األهــداف 

العســكرية واملدنيَّــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتَّقديــر 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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