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األربعاء 26 تشرين األول 2016

القوات الروسية تتحرى مواقع املراكز الطبية لقصفها
قصف روسي ُيرج املشفى الوحيد يف بلدة سرجة عن اخلدمة

بيــــــان

مل يعهد العصر احلديث استهدافاً للمراكز والكوادر الطبية على النحو الذي يرتكبه النظام السوري والروسي يف سوراي، ويف هذا 
البيان ُنسجل خروج املشفى الوحيد يف بلدة سرجة التابعة حملافظة إدلب عن العمل.

لقد ابتت اسرتاتيجية النظام السوري وحليفه الروسي مفضوحة؛ حيث يتعمدان قصف املشايف واألسواق واملدارس يف املناطق 
اخلارجة عن سيطرة النظام السوري، لُيجَب األهايل على قبول تسوية، تنتهي بتهجريهم وتشريدهم إىل الشمال السوري، أو 
خارج سوراي، ومازال اجملتمع الدويل متفرجاً على ما حيصل من تغيري دميغرايف يف سوراي، مكتفياً بعبارات التنديد والتهديد، اليت 

يقرؤها النظام السوري واإليراين على أهنا ضوء أخضر لالستمرار يف اجلرائم.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مل يـَُعد هناك شكٌّ أن القوات الروسية ترتصد وتبحث عب عمالئها عن مواقع املشايف هبدف قصفها، إن روسيا تعلم متاماً 
أهنا لن حُتاسب يوماً ما على أية جرمية ارتكبتها يف سوراي، وهلذا فهي ترتكب املزيد وسوف تستمر يف ذلك، بل وحتمي النظام 

عه على ارتكاب اجلرائم”. السوري احلايل من احملاسبة، وُتشجِّ

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قرابة الساعة 14:15 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً استهدف 
مشفى اإلميان يف بلدة سرجة يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب وهو املشفى الوحيد يف البلدة، تسبب القصف بدمار 
متوسط يف بناء املشفى وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل إصابة 5 من الكوادر الطبية ودمار يف سياريت إسعاف، يُقدِّم املشفى 
خدماته يف ختصصات اجلراحة الداخلية واجلراحة العامة والعظمية ملا اليقل عن 80 ألف شخص موجودون يف بلدات جبل الزاوية.

حتدثَّت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع مدير مشفى اإلميان ومع عدد من األهايل والناشطني اإلعالميني ممن شهدوا حادثة 
القصف وقد أفادوا بعدم وجود مقرات عسكرية اتبعة للمعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة ابلقرب من تلك 

املشايف سواء قبل أو أثناء اهلجوم.

ُتصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقارير دورية شهرية توثِّق فيها حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية من قبل 
اجلهات الفاعلة، وقد ارتفعت يف األشهر األخرية نسبة استهداف املراكز الطبية، وكنا قد طالبنا بوجوب تفعيل عدم استهداف 

الكوادر واملراكز الطبية، واعتبار ذلك خطاً أمحَر، يُوِجُب ردة فعل سريعة ومباشرة.
إنَّ هذه اهلجمات الفوضوية أو املتعمدة، أو الغري متناسبة، هي هجمات غري مشروعة وإن استهداف النظام السوري للمراكز 

الطبية هو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل.

يتوجب على جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة واألمانة العامة لألمم املتحدة أن اليقفوا صامتني ولو لدقيقة واحدة 
ل أن النظام الروسي استخدم حقَّ النَّقض مخس مرات  أمام قصف متعمَّد يتكرر بشكل شبه يومي للمشايف، وإنَّ التَّاريخ ُيسجِّ

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

حلماية النظام السوري الذي يقوم ابرتكاب انتهاكات صارخة ُتشكُِّل جرائم حرب عب قصف املشايف واستخدام األسلحة 
الكيميائية وتشريد األهايل والسكان، والشعب السوري لن ينسى ذلك مطلقاً.

صور تظهر آاثر الدمار الذي خلفه قصف نفذته قوات نعتقد أهنا روسية على مشفى اإلميان يف بلدة سرجة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXI5WXo0cnhaRDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFNGcDJCZ3BQMFk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUVdYR3NwS1lTMDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS2hGLVBfOGRTdms/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaHhwLVcxSEF1S1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbjIwUVJrN2xGRUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSFNGcDJCZ3BQMFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUWwybUoxbHF6bzg/view
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http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ0lnNVFpQTBKNkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVFZIeEIzMEphdW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFVXS0hqT3VQYVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX3k5STVEMDNxSmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMlFnWURtUTItSUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZk5ZU25jTW1aUTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenQtSEo2d1dSY2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbW5EbWJEMjFtVUE/view
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مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار الذي خلفه قصف نفذته قوات نعتقد أهنا روسية على مشفى اإلميان يف بلدة سرجة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbTNwTmM5dmFtWkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU0dzQzROc1pzcU0/view
https://youtu.be/FDMB9EI7SUI

