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السبت 13 آب 2016

حمتوايت التقرير:
أوالً: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: التفاصيل. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات
شكر  

القوات الروسية واحلكومية تنتقم بشكل عنيف من مدينة سراقب
استخدام أسلحة كيميائية وقصف وقتل وتشريد

أواًل: المقدمة:
أعلنت السلطات الروسية يوم اإلثنني 1/آب/2016 عن إسقاط فصائل يف املعارضة 
املسلحة مروحية من طراز mi-8، وذلك يف قرية تل السلطان الواقعة شرقي مدينة 
القوات  وجهت  فقد  روسية  إعالمية  مواقع  وحبسب  إدلب،  حملافظة  التابعة  سراقب 
الروسية األوامر للطيارين املتمركزين يف قاعدة محيميم العسكرية لشن هجمات مكثفة 

على موقع إسقاط الطائرة.

لقد أثبتت احلوادث الواردة يف هذا التقرير ومراقبتنا اليومية لعمليات القصف الكثيف 
والواسع للمدينة، رغبة صارخة لدى القوات الروسية أواًل والقوات احلكومية اثنياً ابالنتقام 
الوحشي من مجيع سكان املنطقة اليت أسقط املقاتلون فيها طائرهتم املروحية، واألسوأ من 
ذلك أن مجيع اهلجمات الواردة يف هذا التقرير قد استهدفت مواقع ومنشآت وأحياء 

مدنية، وهذا هو هنج النظام السوري منذ عام 2011 وحىت اآلن.
إن هذا القصف العشوائي العنيف يذكران مبا سجلناه من ضحااي ودمار يف ريف الالذقية 
عقب إسقاط املقاتلة احلربية su-24  يف 24/ تشرين الثاين/ 2015 فوق منطقة 
جبل الرتكمان من قبل القوات الرتكية، فقد ردت القوات الروسية بقتل وتدمري املدنيني 

من أهايل املنطقة بشكل جبان وخمٍز.

يقطن مدينة سراقب قرابة 40 ألف نسمة، وختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني عدة 
فصائل مسلحة اتبعة للمعارضة، إضافة إىل وجود متواضع لتنظيم فتح الشام، أرسل 
ترغب  عبارات  فيها  ورد  احملمولة  هواتفهم  على  نصية  رسائل  األهايل  من  عدد  لنا 
ابلتفاوض حتت ظل القصف، ومحل البعض منها عبارات هتديد يف حال عدم إرجاع 

اجلثث.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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 رصد فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هذه احلوادث واهلجمات ضمن سياق عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، وقمنا 
مبتابعتها والتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث وسنستعرض 7 
رواايت، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا 
التقرير، كما قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو 

والصور املذكورة يف هذا التقرير.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يغطي التقرير املدة من 1/ آب/ 2016 حىت 8/ آب/ 2016 حيث شهدت مدينة سراقب ما اليقل عن 113 غارة 
روسية وحكومية استخدمت فيها الصواريخ والذخائر العنقودية والرباميل املتفجرة احململة ابلغازات السامة، قمنا ابستعراض 

أبرز اهلجمات املوثقة لدينا.

العزيز  عبد  الدكتور  رقم  إىل  وصلت  نصية  رسالة  تظهر  صورة 
ابريش يوم اجلمعة 5 آب، وزودان هبا

صورة تظهر رسالة نصية وصلت إىل أحد 
 - احملمول  اهلاتف  عرب  سراقب  أهايل 
فؤاد بصبوص مدير  السيد  الصور  مصدر 

مكتب راديو الكل يف إدلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDlvWWFBYmxOcEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WEFpTVhGTk9vams/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aGc3bEk1emstRFE/view
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ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
1. هجمات يُزعم أهنا روسية:

ألف: استهداف مراكز حيوية مدنية:
سجلنا استهداف مدرسة وسوق شعيب من قبل قوات يُزعم أهنا روسية يف املدة اليت يغطيها التقرير:

- مدرسة ومعهد الصخرة التابع لـ »ائتالف قوى الثورة واملعارضة السورية« شرق مدينة سراقب تعرضت لالستهداف ثالث 
مرات:

احلادثة األوىل: اجلمعة 5/ آب/ 2016
قرابة الساعة  16:15 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مدرسة الصخرة اخلاصة شرق مدينة سراقب؛ ما أدى 

إىل دمار جزئي يف مبىن املدرسة إضافة إىل دمار كبري يف عدة حمالت جتارية حوهلا.

احلادثة الثانية:  السبت 6/ آب/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرابة الساعة 1:45 صباحاً حميط مدرسة الصخرة بصاروخني؛ ما أدى إىل إصابة 3 

أشخاص، وأضرار مادية بسيطة يف احملالت التجارية.

احلادثة الثالثة:   األحد 7/ آب/ 2016 
قرابة 11:00 صباحاً شنَّ طريان حريب يزعم أنه روسي 4 غارات بصواريخ عدة قرب مدرسة الصخرة اخلاصة بينهما صاروخني 
من منط RBK-500  حمملني  بذخائر من منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT، ما أدى إىل أضرار يف 

املدرسة ودمار كبري يف احملالت التجارية احمليطة هبا. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد حسني عبد هللا –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-، 
عنصر يف الدفاع املدين توجه إىل مكان احلادثة وأفادان بروايته:

»مسعت انفجار املخلفات العنقودية على بعد 600 مرت تقريباً من مكان القصف واحتميت يف أحد املالجئ 
ريثما يهدأ القصف مث توجهت إىل املكان حيث مبىن مدرسة الصخرة، علمت من املرصد أن الطائرات احلربية 
الروسية قد أغارات على املكان، شاهدت احلاضنة اليت كانت حمملة ابلذخائر العنقودية تبعد أقل من مرتين 
عن مبىن املدرسة، مجيع احملال والبيوت يف حميط املدرسة تضررت أبضرار مادية كبرية على مساحة قدرهتا بـ 
200م لقد تعرضت ذات املنطقة لالستهداف يوم اجلمعة املاضي على الرغم من أهنا منطقة مدنية ال وجود 

فيها ألي فصيل عسكري«. 

http://www.sn4hr.org
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صور تظهر بقااي حاضنة عنقودية وجدت يف احلي الشرقي بعد قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي يف 7/ آب/ 2016

صورة تظهر ذخرية عنقودية غري منفجرة وجدت يف احلي الشرقي بعد قصف طريان حريب يزعم أنه روسي يف 7/ آب/ 2016

صور تظهر آاثر الدمار يف مبىن مدرسة ومعهد الصخرة شرق مدينة سراقب بعد هجمات يُعتقد أهنا روسية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WlRTZFUyVEpZWlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N0NTQmp2WVQ3Z2s
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUZfU2xYdk1zWkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QndjcEZFMjJyQVk/view?usp=sharing
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صور تظهر آاثر الدمار يف احملالت التجارية قرب مدرسة الصخرة بعد هجمات يُعتقد أهنا روسية 

- السوق القبلي وسط مدينة سراقب، السبت 6/ آب/ 2016:
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً مشال دوار سوق سراقب الشعيب؛ أدى القصف إىل إصابة شخصني، وتضرر كبري 

يف ما اليقل عن 13 حماًل جتارايً واحرتاق حملني آخرين، ودمار يف خمرب للتحاليل الطبية وخروجه عن اخلدمة.
 أخرب السيد حممد حاج قاسم، عضو يف منظومة إسعاف سراقب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته بعد زايرته مكان 

القصف –تواصلنا مع السيد حممد عرب تطبيق الواتس آب-:

»عندما وصلت إىل بداية السوق القبلي شاهدت 3 حمال جتارية حترتق تعود ملكية أحدها ألحد أقرابئي، 
ورصدت ما يزيد عن 15 حماًل جتارايً مدمراً ابلكامل، وخمرباً للتحاليل الطبية انفجرت سيارة بقربه بعد سقوط 
الصاروخ عليها، مل يسقط عدد كبري من اجلرحى حبمد هلل فأغلب سكان مدينيت نزحوا بعد عشرات الغارات 

الروسية املتواصلة على املدينة منذ إسقاط الطائرة الروسية«.

صور تظهر آاثر الدمار يف السوق القبلي بعد استهدافه من 
قبل طريان حريب يُزعم أنه روسي يف 6/ آب/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VlZMYTA4MkhrNUU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TzF5eFhiMVRhRFk
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bzgzRk51TzY3WHM/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b2JRVHphTHBLZzA
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ابء: هجمات ابستخدام ذخائر عنقودية:
سجلنا 3 هجمات ابلذخائر العنقودية من قبل طائرات حربية يُزعم أهنا روسية:

من  بذخائر  حمماًل    RBK-500من منط صاروخاً  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف   2016 آب/   /5 اجلمعة   -
منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RTسقط يف احلي الشمايل للمدينة؛ ما أدى إىل أضرار مادية يف منزلني.

مقطع فيديو يظهر خملفات ذخائر عنقودية يف احلي الشمايل بعد قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي يف 5/ آب/ 2016

صورة تظهر خملفات ذخائر عنقودية وجدت يف احلي الشمايل بعد قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي يف 5/ آب/ 2016 

- السبت 6/ آب/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من منطRBK-500  حمماًل بذخائر من منط 
AO-2.5RTM   / AO-2.5RT، سقط يف احلي الشرقي للمدينة ما أدى إىل إصابة مدنيني اثنني احدمها انشط 

إعالمي.

السورية حلقوق  الشبكة  أفاد  العنقودي  ابلذخائر  القصف  نتيجة  بسيطة  برضوض  أصيب  إعالمي  اإلدليب انشط  الرباء  أبو 
اإلنسان بروايته –تواصلنا مع السيد أبو الرباء عرب تطبيق الواتس آب-:

»كنت يف احلي الشرقي قرابة الساعة اخلامسة عصراً عندما مسعت صوت صاروخ انفجر يف السماء وبدأت 
أمسع  انفجارات متتالية من حويل، كانت الذخائر الصغرية تنفجر وترتطم ببناء سكين مؤلف من طابقني 
وتساقطت عليَّ بقااي الزجاج واألخشاب، مل أتوقع أنين سأبقى على قيد احلياة لكن ُقضَي األمُر برضوض يف 
جسدي واحلمد هلل، كانت االنفجارات كالربكان اهلائج ال ميكنين حصرهم أو عدهم، شعرت ابخلوف الشديد 
على عائالت كانت تتجه إىل أحد املالجئ لتختبئ، رأيت عائلة مؤلفة من 10 أشخاص بينهم أطفال، احلمد 

هلل كانت النتيجة إصابة واحدة«.
صورة تظهر خملفات ذخائر عنقودية وجدت يف احلي الشرقي مبدينة سراقب بعد قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي يف 5/ 

آب/ 2016

 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/5BC7W4Jy7do
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eHVBc2VremhuQ00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WTlzOHd6TGxMRzg/view?usp=sharing
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- األحد 7/ آب/ 2016 قرابة 11:00 ظهراً قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني قرب مدرسة الصخرة اخلاصة 
من منطRBK-500  حمملني  بذخائر من منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT، ما أدى إىل أضرار يف 

املدرسة ودمار كبري يف احملالت التجارية احمليطة هبا. 

2. هجمات القوات احلكومية:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 مدنيني، بينهم 3 أطفال يف املدة اليت يغطيها التقرير.

- الثالاثء 2/ آب/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ والرشاشات الثقيلة على مدينة سراقب، ما أدى 
إىل مقتل  الطفل عزو عبد هللا األمحد.

- األربعاء 3/ آب/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على مدينة سراقب استهدفت منطقة سكنية يف 
احلي الشمايل، ما أدى إىل مقتل شخصني أحدمها طفل، وجرح أكثر من 5 بينهم نساء، إضافة إىل دمار يف املباين السكنية.

ابء: استهداف مراكز حيوية مدنية:
سجلنا استهداف السوق الشعيب يف مدينة سراقب يوم اخلميس 4/ آب/ 2016 حيث قصف الطريان احلريب احلكومي عدة 
صواريخ مستهدفاً اجلهة اجلنوبية لسوق سراقب الشعيب )القبلي(، ما أدى إىل إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية يف احملالت 

التجارية.
فيديو يظهر إسعاف املصابني جراء قصف الطريان احلريب احلكومي سوق سراقب ابلصواريخ  

جيم: هجمات ابستخدام أسلحة كيمائية: سجلنا استخدام القوات احلكومية الغازات السامة مرة واحدة يف املدة اليت 
يغطيها التقرير.

- اإلثنني 1/ آب/ 2016 قرابة الساعة 23:00 ألقى الطريان املروحي احلكومي برميلني متفجرين احتوى كل منهما على 
اسطواانت حتمل غازاً ساماً، على حي سكين وسط سراقب، سقط أحدمها بعيداً عن اآلخر قرابة 2 – 3كم، تسبب القصف 
إبصابة ما اليقل عن 30 شخصاً أبعراض صعوبة يف التنفس، إضافة إىل  دمار حمل جتاري بشكل شبه كامل ودمار جزئي 

يف عدة بيوت سكنية.

حممد حاج قاسم، عضو يف منظومة إسعاف سراقب وصاحب أحد البيوت املتضررة، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
بروايته –توصلنا مع السيد حممد عرب تطبيق الواتس آب-:

»مل أكن يف املنزل حلظة القصف، لكن أهلي تعرضوا لإلصابة، فقد سقط الربميل على حمل أيب القريب من 
املنزل وحتطمت نوافذ البيت وأبوابه، مت إسعاف أهلي إىل املشفى.

يف اليوم التايل استخرجت من إحدى احلفر اليت نتجت عن االنفجار اسطوانة يبدو أهنا كانت حتمل الغاز 
فقد كان هلا رائحة تشبه رائحة الكلور الذي نستخدمه يف التنظيف، غسلتها فوراً ابملاء فتحول لون املاء إىل 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/DY4RoZNbgcM
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األصفر وفاحت رائحة خفيفة، مازلت بعد 3 أايم من القصف أشم رائحة الكلور كلما هبت الريح على 
الشجر احمليط مبنزلنا والذي على ما يبدو امتص بعض الغاز.

عندما ذهبت إىل املشفى وجدت أهلي مصابني 9 من عائليت بينهم طفل – ابن أخيت- أصيبوا بضيق تنفس 
ورجفة وسعال، عندما وصلت املشفى كانوا قد أجروا هلم اإلسعافات األولية ومازالوا قيد العالج«. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيدة )ب. ق( إحدى املصاابت وأفادتنا بروايتها –تواصلنا مع السيدة )ب. 
ق( عرب تطبيق الواتس آب-:

االنفجار  يكن صوت  مل  قصف،  قد  املروحي  الطريان  أن  احلر  اجليش  مرصد  أعلن  عندما  القبو  يف  »كنا 
كبرياً ما جعلنا نعتقد أن الربميل قد سقط بعيداً، بعد ثواٍن بدأت أشعر حبرقة يف عيوين وفقدت القدرة على 
الرؤية، انتشر الغبار من حويل، ُأصبت ابلسعال وبدأت أشعر بصعوبة يف التنفس، حاولنا اخلروج من القبو 
بصعوبة بسبب صعوبة الرؤاي وعندما وصلنا إىل الشارع أسعفنا اجلريان إىل النقطة الطبية، وهناك أعطوان رذاذاً 
وأكسجني، وسريوم وإبر مضادة للتحسس وغسلوا أجسادان ابملاء ونصحوان أن نبدل مالبسنا ومجيع حاجيتنا 

اليت تعرضت للغاز. 
يف اليوم الثاين عانت أخيت صعوبة يف الكالم، صوهتا أتثر ومل يَعد واضحاً، حنن يف اليوم الثالث للحادثة ومل 

يعد صوهتا طبيعياً حىت اآلن. كنا يف البيت 8 أشخاص ومعنا طفل يف 12 من عمره«. 

قمجون أحد عناصر الدفاع املدين الذي أسعف املصابني –تواصلنا معه عرب تطبيق الواتس آب-، أفاد الشكبة السورية حلقوق 
اإلنسان:

»وصلت إىل مكان سقوط أحد الربميلني ووجدت عائلة مصابة أبعراض اختناق وضيق تنفس وسيالن دموع، 
وكانت األعراض أشد عند األطفال، أجرينا اإلسعافات األولية وأجلينا بقية املدنيني من املنطقة بصعوبة بسبب 
غارات الطريان احلريب الذي كان يستهدف املنطقة ابلرشاشات والصواريخ، بلغ عدد املصابني 30 مصاابً 

بينهم أطفال ونساء.
عملنا على مجع بقااي الربميل وشظاايه، حيث احتوى على اسطواانت وكرات حديدية مل تكن تشبه االسطواانت 
اليت محلت الكلور سابقاً. االسطواانت مل حتمل بودرة ملونة كما رأينا يف مرات سابقة فقط الحظنا الرائحة 

الواخزة أما لون املادة مل جند له أثراً«.

فيديو يظهر حاالت اختناق جراء إلقاء الطريان املروحي احلكومي اسطواانت حتوي غازات سامة على سراقب إبدلب يف 1/ 
آب/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/um6uvwqT0kU


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 10

صورة تظهر طفاًل مصاابً حبالة اختناق جراء إلقاء الطريان املروحي احلكومي اسطواانت حتوي غازات سامة على سراقب إبدلب 
يف 1/ آب/ 2016

صورة تظهر رضيعاً مصاابً حبالة اختناق جراء إلقاء الطريان املروحي احلكومي اسطواانت حتوي غازات سامة على سراقب 
إبدلب يف 1/ آب/ 2016

صور تظهر أسطواانت ُوجَدت ضمن براميل متفجرة ألقتها طائرات مروحية حكومية على مدينة سراقب  

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b1QwVW1ERHROY0k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VXZzdjBPMjZBdlk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QXo0RVN6WTVBXzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X1lGQ2puLVVfYUk/view?usp=sharing
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3. النزوح:
تسبب تصاعد العملية العسكرية على مدينة سراقب بنزوح ما اليقل عن 1800 عائلة إىل األراضي الزراعية حول املدينة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق االنسان مع السيدة )س.م( أحد سكان احلي الشمايل الشرقي ملدينة سراقب وأفادتنا بتفاصيل 
نزوحها من املدينة –تواصلنا مع السيدة )س. م( عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-:

»نزحنا مرتني، األوىل بعد تعرض املدينة للقصف ابلغازات السامة، حيث أجهضت جاريت جنينها من الرعب 
وخفت على جنيين أيضاً، نزحت مع زوجي إىل األراضي الزراعية حول املدينة وعدت بعد 3 أايم.

شهد يوم اجلمعة غارات مكثفة على املدينة مل أمسع صوت الطائرة وال صوت الصاروخ كنت أشعر ابرتطام 
الصاروخ ابألرض، مسعت عرب القبضة أن 5 حربيات روسية تضرب سراقب، نزلنا إىل القبو، وكان الرعب 
السالح  انفجارات  أمسع  وكنت  أهنار  لتجعلين  غارة كانت كافية   13 أحصيت  انفجار،  مع كل  يتملكنا 

العنقودي. 
غادران املنزل بعد مغادرة الطائرات احلربية لألجواء، منزيل تضرر بشكل كبري فقدان النوافذ واألبواب وتضرر  
األاثث يف الطريق شاهدت بيواتً مدمرة وحالة هلع شديدة بني الناس، مجيعهم نزحوا إىل غرف يف األراضي 

الزراعية حتوي كل غرفة اآلن على أكثر من 20 شخصًا«.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات: 
االستنتاجات القانونية:

1. خرقت القوات احلكومية والروسية بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن رقم 2254، 
انتهكت عرب جرمية القتل العمد املادة  واتفاقية وقف األعمال العدائية 27/ شباط/ 2016 يف أبشع صورة ممكنة، وأيضاً 

السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية.
2.    نؤكد أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والروسية انتهكت 
أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي 

ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3.    إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قامت هبا القوات السورية والروسية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، 

ذلك أن القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4.   إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTNQRlVJRXNMdW8/view?usp=sharing
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5. إن حجم القصف املنهجي الواسع واملتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع املتعمد للقصف والطبيعة 
املنسقة للهجمات ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة للنظام احلاكم.

6. إن النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل 
من يقدم له العون املادي والسياسي والعسكري، -كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وشركات توريد 

األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية لتطبيق قراراته رقم 2139 و2254 وال يوجد التزامات بوقف عمليات 
القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.

• الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات بعد أن ثبت تورطه جبرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

• جيب على جملس األمن التوقف عن استخدام الفيتو يف حال ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب كما حيصل يف 
سوراي.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
•  توسيع العقوابت لتشمل مجيع أركان النظام السوري والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية ضد الشعب السوري.

SSG: إىل طريف اتفاق وقف األعمال العدائية وجمموعة دعم سوراي
جيب على النظام الروسي أن ينسحب بشكل كامل من سوراي وأن اليصطف مع أحد أطراف النزاع وهو النظام السوري مث 

َيدَّعي أنه حريص على وقف األعمال العدائية.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه احلوادث الضخمة 

الواردة يف التقرير.

إىل اجملتمع الدويل:

• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
السعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.

http://www.sn4hr.org
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التحالف  والتقارير وابعتبارها عضو يف  الدراسات  يف عشرات  وتكراراً  مراراً  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  • دعت 
الدويل، لتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP (، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث 
 R2P( خطة السيد كويف عنان، وابلتايل البد من تلك الفرتة اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية

(، الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان واستخدام 
مبدأ الوالية القضائية العاملية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org
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