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أواًل: مقدمة التقرير
اثنياً: حصيلة الضحااي السوريني الذين قتلوا من قبل التنظيمات املتشددة

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات
رابعاً: عزاء وشكر
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أواًل: مقدمة التقرير:
عندمــا بــدأت االحتجاجــات الشــعبية يف آذار/2011 خرجــت مبطالــب حمــددة ختــص اجملتمــع الســوري، مــن مطالبــة ابحلريــة 
والتعدديــة احلزبيــة وتبــادل الســلطة والتوزيــع العــادل للثــروة، والتســاوي بــني الطوائــف مــن حيــث العيــش بكرامــة، واســتمرت مبطالبهــا 
واخلروج مبظاهرات حاشــدة حىت بعد أن أخذت االحتجاجات طابع النزاع املســلح الداخلي يف نيســان/2012، فقد اســتقبل 
األهــايل بعثــات األمــم املتحــدة للمراقبــني الدوليــني ضمــن خطــة الســيد كــويف عنــان، وذلــك وســط حشــود شــعبية هائلــة يف نيســان 
وأاير وحزيــران مــن عــام 2012، ومــع تصاعــد النــزاع املســلح تدرجييــاً تراجعــت االحتجاجــات الشــعبية، حيــث مل يعــد هلــا ذلــك 

األثــر املطلــوب، حــىت توقفــت بشــكل شــبه كامــل يف بــداايت عــام/ 2013.
منــذ آذار/ 2011 وحــىت إعــان جبهــة النصــرة التابعــة للقاعــدة عــن نفســها يف كانــون الثــاين/ 2012 مل يكــن هلــا أي دور يذكــر 
يف الســاحة الســورية، ولكــن توســع القــوات احلكوميــة يف اســتخدام األســلحة وارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية علــى حنــو واســع 
جداً، يف ظل شــبه صمت مطبق من اجملتمع الدويل، وبشــكل خاص جتاه املذابح اليت مورســت على خلفية طائفية، تســبب يف 
إعطــاء شــرعية وتعاطــف شــعيب مــع التنظيمــات املتشــددة الــيت جــاءت مــن خــارج احلــدود وأعلنــت أهنــا جــاءت لتخليــص الشــعب 

الســوري مــن النظــام احلاكــم الكافــر، وبــدأت يف االنتشــار والتوســع وتشــكيل قاعــدة مجاهرييــة بشــكل تدرجيــي.
يف 9/ نيســان/ 2013 أعلــن تنظيــم دولــة العــراق والشــام والــذي أطلــق عليــه الحقــاً لقــب »داعــش« مــن قبــل اجملتمــع الســوري، 
أعلــن عــن نفســه، وعــن ضــم جبهــة النصــرة إليــه، األمــر الــذي رفضتــه جبهــة النصــرة الــيت أعلنــت البيعــة للقاعــدة، وبــدأ تنظيــم 
داعــش أيضــاً يف االنتشــار والتوســع، ولكنــه بــدأ مبكــراً بعــد أتسيســه يف ممارســة انتهــاكات ومضايقــات حبــق األهــايل احملليــني، 

تطــورت إىل مواجهــات واســعة يف بدايــة عــام 2014 ومازالــت مســتمرة حــىت اآلن.
لعل من أبرز ماساهم بشكل فعال يف إعطاء شعبية لدى التنظيمات املتشددة:

أواًل: احلجم والكمُّ اهلائل للجرائم اليت مارستها القوات احلكومية.
اثنياً: التخاذل والعجز الدويل عن محاية املدنيني يف مجيع احملافظات السورية.

اثلثــاً: تركيــز التحالــف وقــرارات جملــس األمــن عليهــا، وإغفــال التنظيمــات املتشــددة الشــيعية، فهــي تعتمــد علــى املظلوميــة يف 
خطاهبــا.

رابعــاً: دعــم بعــض الصحفيــني املتطرفــني داخــل بعــض القنــوات العربيــة حتديــداً هلــذه التنظيمــات املتطرفــة، وإعطائهــا مســاحات 
واســعة مــن التغطيــة اإلعاميــة، ونســب العديــد مــن االنتصــارات الــيت تشــارك هبــا مشــاركة بســيطة بشــكل كامــل هلــا؛ مــا تســبب 
يف إعطائهــا شــعبية واســعة، وانضمــام عــدد كبــري مــن أبنــاء الشــعب الســوري هلــا، وال بــد مــن حماســبة هــؤالء الصحفيــني ابالســتناد 

إىل قــرار جملــس األمــن 2170 الصــادر يف 15/ آب/ 2014، و2199 الصــادر يف 12/ شــباط/ 2015.

وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات الســورية تتفــوق بشــكل واســع علــى مجيــع األطــراف األخــرى مبــا فيهــا التنظيمــات املتشــددة مبــا 
اليقــل عــن 150 ضعفــاً علــى األقــل، وحتديــداً مــن انحيــة االنتهــاك األكثــر خطــورة وهــو القتــل خــارج نطــاق القانــون، أو املــوت 
بســبب التعذيــب، فــإن التنظيمــات املتشــددة قــد مارســت ألــواانً متعــددة مــن اجلرائــم حبــق الشــعب الســوري يف املناطــق الــيت 
ســيطرت عليهــا، مبــا فيهــا القتــل والتعذيــب والتفجــريات والتضييــق علــى األهــايل وغــري ذلــك، كمــا حتدثنــا عــن ذلــك موســعاً يف 
تقاريــر ودراســات ســابقة، ويف هــذا التقريــر نشــري حتديــداً إىل حصيلــة الضحــااي الذيــن قتلــوا مــن قبــل هــذه التنظيمــات، ونعــي هبــا 
تنظيــم داعــش والنصــرة بشــكل رئيــس، ألن هنــاك فصائــل متشــددة أخــرى لكنهــا صغــرية احلجــم، وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل 
التفــاوت الكبــري يف حجــم االنتهــاكات، حيــث يتفــوق تنظيــم داعــش بشــكل شاســع علــى جبهــة النصــرة مــن حيــث كــم ونــوع 
خمتلــف أنــواع اجلرائــم، كمــا أن املعــارك الــيت خاضهــا تنظيــم داعــش ضــد املعارضــة املســلحة تفــوق بكثــري تلــك الــيت خاضهــا يف 

مواجهــة القــوات احلكوميــة )اجليــش، األمــن، امليليشــات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة( خبــاف جبهــة النصــرة.
أخــرياً يؤكــد التقريــر علــى أن تنظيــم داعــش قــد قتــل مــن املعارضــة املســلحة أكثــر بثاثــة أضعــاف مــن قتلهــم مــن املدنيــني، وذلــك 

يف أثنــاء حماوالتــه الســيطرة علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة.
وهنــا يظهــر متايــز آخــر مــع جبهــة النصــرة، الــيت حتالفــت وقاتلــت إىل جانــب بعــض فصائــل املعارضــة املســلحة، ويف بعــض األحيــان 

حتالفت مع تنظيم داعش نفســه كما حصل يف أحداث خميم الريموك يف بداية شــهر نيســان احلايل.
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اثنيًا: حصيلـــــة الضحايـــــا السورييـن الذين قتلوا من قبل التنظيمات املتشددة:
تشمل اإلحصائية اجلهات اليت يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيقها، وهم:

املدنيــون الذيــن قتلــوا مــن قبــل اجلماعــات املتشــددة ســواء يف املناطــق الــيت ختضــع لســيطرة املعارضــة املســلحة أو الــيت ختضــع 
لســيطرة القــوات احلكوميــة.

املسلحون الذين يقاتلون مع املعارضة املسلحة.
ال يتضمــن التقريــر حصيلــة للقــوات احلكوميــة مــن قــوات األمــن وامليليشــيات احملليــة أو اجليــش أو امليليشــات الشــيعية، وذلــك 

لعــدم متكننــا مــن احلصــول علــى معلومــات حــول هــذا النــوع مــن الضحــااي.
قتلــت التنظيمــات املتشــددة منــذ أتسيســها حــىت اتريــخ إصــدار هــذا التقريــر 4563 شــخصاً، ذلــك حبســب أرشــيف 
أو  لدينــا صــور  منهــم  والبعــض  الوفــاة،  اإلنســان، مســجلني ابالســم ومــكان واتريــخ وســبب  الســورية حلقــوق  الشــبكة 

فيديوهــات هلــم قبــل وبعــد الوفــاة، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:
املدنيون: 1506 مدنيني، بينهم 219 طفًا، و213 سيدة.

املسلحون: 3057 مسلحاً.

يتوزعون حبسب اجلهة اليت نفذت القتل إىل:

أواًل: تنظيم داعش:
أ: املدنيــــــــــــــون: 

قتل تنظيم داعش 1231 مدنياً، بينهم 174 طفًا، و163 سيدة، يتوزعون على احملافظات السورية حبسب التايل:
حلـــــــــــــــــــــــب: 479 شخصاً، بينهم 66 طفًا، و61 سيدة. 

دير الــــــــــزور: 233 شخصاً، بينهم 25 طفًا، و21 سيدة.    
احلسكــــــــــــــــة: 143 شخصاً، بينهم 36 طفًا، و31 سيدة. 
الرقــــــــــــــــــــــــــــة: 110 شخصاً، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات.

محــــــــــــــــــــــــــــاة: 91 شخصاً، بينهم 12 طفًا، و19 سيدة.
إدلــــــــــــــــــــــب: 47 شخصاً، بينهم 10 أطفال، و8 سيدات.  
ريف دمشق: 43 شخصاً، بينهم 10 أطفال، و11 سيدة.   

محــــــــــــــــــــــص: 43 شخصاً، بينهم 4 أطفال و2 سيدات. 
غري معروف:  16 

درعــــــــــــــــــــــــــا: 14 شخصاً، بينهم طفل وسيدة.
دمشــــــــــــــــــــق: 7 أشخاص، بينهم سيدة. 

طرطــــــــــــوس: 3 
الالذقيــــــــــــــة: 2

من أبرز احلوادث اليت سجلنا فيها مقتل مدنيني من قبل تنظيم داعش:  
محاة- جدرين  اجلمعة يف 2/ أاير/ 2014:

فجــر يــوم اجلمعــة انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا مســلح يُدعــى )أبــو أمحــد التونســي(، اتبــع لتنظيــم داعــش يف قريــة جدريــن 
يف الريــف اجلنــويب حملافظــة محــاة، وهــي مــن القــرى املواليــة للقــوات احلكوميــة.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 17 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، و3 ســيدات، وأصيــب حنــو 51 شــخصاً، 
كمــا تســبب القصــف بدمــار كبــري وهائــل يف األبنيــة الســكنية.

مقطــع مصــور نقــًا عــن اإلعــام الرمســي، تظهــر فيــه آاثر الدمــار الكبــرية يف املنــازل الســكنية نتيجــة تفجــري شــاحنة مفخخــة 
يف قريــة جدريــن بريــف محــاة. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbz9XCaUhzM
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دير الزور – البصرية السبت 31/ آاير/ 2014 
قصــف تنظيــم داعــش قذيفــة هــاون علــى قريــة البصــرية يف مدينــة ديــر الــزور، الــيت كانــت ختضــع لســيطرة جبهــة النصــرة، 
ســقطت القذيفــة علــى أحــد منــازل البلــدة، وتســببت مبقتــل 4 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة وإصابــة قرابــة 5 آخريــن، حبســب 

توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

دير الزور – حي اجلورة السبت 21/ آذار/ 2015 
قصــف تنظيــم داعــش حــي اجلــورة اخلاضــع لســيطرة القــوات احلكوميــة يف مدينــة ديرالــزور، بثــاث قذائــف هــاون، ســقطت 

اثنتــان منهــا علــى شــارع الــوادي يف احلــي؛ مــا تســبب مبقتــل 4 أشــخاص، بينهــم طفــل، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن

حلب-تل رفعت  - الثالاثء 24/ آذار/ 2015
عنــد الســاعة الرابعــة عصــراً تقريبــاً، ســقطت ســتة صواريــخ مــن نــوع كاتيوشــا أطلقهــا تنظيــم داعــش املتمركــز يف حميــط بلــدة 
دابــق يف ريــف حلــب الشــمايل علــى مبــى حمطــة القطــار يف مدينــة تــل رفعــت؛ مــا أدى إىل أضــرار ماديــة يف مبــى احملطــة 
وأضــرار يف مدرســة الفــاروق اجملــاورة هلــا، ومقتــل 5 مدنيــني مــن ســكان املدينــة بينهــم 3 أطفــال وهــم: حممــود إبراهيــم، زايد 

خليــل، حممــد العبــدو )10 ســنوات(، حممــد عمــار عصيــدة )9ســنوات(، مصطفــى الطــه )13 ســنة(.    

ب: املسلحـــــــــون:
قتل تنظيم داعش 2966 مسلحاً، يتوزعون حبسب احملافظات السورية كالتايل:

دير الــــــــــزور:1152
حلـــــــــــــــــــــــب: 1110 

إدلـــــــــــــــــــــــب: 237
الرقــــــــــــــــــــــــــة: 138 

ريف دمشق: 81
محـــــــــــــــــــــص: 75 
غري معروف: 62
محــــــــــــــــــــــــــاة: 36 

احلسكـــــــــــــة: 32   
دمشـــــــــــــــــق: 25
درعـــــــــــــــــــــــا: 13

الالذقيـــــــــــة: 4
طرطــــــــوس: 1 

من أبرز احلوادث اليت سجلنا فيها مقتل مسلحني من املعارضة املسلحة على يد تنظيم داعش:
إدلب - حارم السبت 4/ كانون الثاين/ 2014

أعــدم تنظيــم داعــش 17 مســلحاً مــن كتيبــة جبهــة ثــوار ســوراي، حيــث كانــوا أســرى لديهــم يف معســكر حــارم بريــف إدلــب، 
وقــد قــام التنظيــم بعمليــة اإلعــدام قبــل انســحابه مــن املنطقــة.

حلب - عندان األحد 5/ كانون الثاين/ 2014
أعــدم تنظيــم داعــش رميــاً ابلرصــاص 7 مســلحني مــن لــواء التوحيــد التابــع للمعارضــة املســلحة يف عنــدان بريــف حلــب، بعــد 

ســيطرته عليهــا؛ ذلــك إثــر اشــتباكات مســلحة مــع مســلحي املعارضــة يف تلــك املنطقــة.

ديرالزور- قرية أبومحام السبت 17/ كانون األول/ 2014
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يــوم الســبت مقتــل 115 مســلحاً أعدمــوا رميــاً ابلرصــاص علــى يــد تنظيــم داعــش 
يف ابديــة أبــو محــام بريــف ديــر الــزور، الضحــااي كانــوا أســرى لــدى التنظيــم وهــم مــن أبنــاء عشــرية الشــعيطات، وقــد مت العثــور 
علــى جثامينهــم يف مقــرة مجاعيــة بباديــة أبــو محــام بعــد حنــو 4 شــهور مــن إعدامهــم، تعــرف األهــايل علــى أمسائهــم بعــد 
مســاح عناصــر التنظيــم هلــم ابلعــودة إىل القريــة بعــد هتجريهــم منهــا أثنــاء مواجهــة األهــايل احملليــني للتنظيــم خــال شــهر آب/ 

 .2014
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حلب - مارع الثالاثء 7/ نيسان/ 2015
مســاء الثــااثء اســتهدفت ســيارة مفخخــة حمملــة ابملتفجــرات يقودهــا مســلح اتبــع لتنظيــم داعــش مقــراً عســكرايً للجبهــة 
الشــامية التابعــة للمعارضــة املســلحة يف بلــدة مــارع بريــف حلــب، مــا تســبب مبقتــل 13 مســلحاً، بينهــم قائــدان عســكراين، 
وإصابــة أكثــر مــن 20 جرحيــاً، جــراح بعضهــم ابلغــة، مــن بينهــم أربعــة أطفــال، وامــرأاتن كانــوا ابلقــرب مــن موقــع االنفجــار، 
كمــا تكســر زجــاج املنــازل يف دائــرة قطرهــا 500 مــراً، كمــا دمــر مســجد بشــكل جزئــي يبعــد عــن مــكان التفجــري قرابــة 

100 مــراً.

اثنياً: جبهة النصرة 
أ: املدنيــــــــــــــون: 

قتل تنظيم جبهة النصرة 275 مدنياً، بينهم 45 طفًا، و50 سيدة، يتوزعون على احملافظات السورية حبسب التايل:
محـــــــــــــــــــــــــــــاة: 82 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و20 سيدة.

محـــــــــــــــــــــــص: 53 شخصاً، بينهم 14 طفًا، و12 سيدة.  
إدلـــــــــــــــــــــــب: 48 شخصاً، بينهم 3 أطفال، و10 سيدات.   

غري معروف: 27 شخصاً.
دير الــــــــــزور: 15 شخصاً، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات. 

دمشــــــــــــــــــــق: 13 شخصاً.
ريف دمشق: 11 شخصاً، بينهم سيدة.    

درعـــــــــــــــــــــــــا: 10 أشخاص، بينهم طفل وسيدة.
حلـــــــــــــــــــــب: 8 أشخاص، بينهم طفل.

القنيطـــــــــــــرة: 2 شخصان.
السويــــــــــداء: 2 سيداتن.

الالذقيـــــــــــــة: 2 شخصان.

طرطـــــــــــوس: 2 شخصان.

من أبرز احلوادث اليت سجلنا فيها مقتل مدنيني من قبل تنظيم جبهة النصرة:  
محص- حي كرم اللوز حبمص  األربعاء 9/ نيسان/ 2014

يف صبــاح األربعــاء انفجــرت ســياراتن مفخختــان يف حــي كــرم اللــوز بشــارع اخلضــري حبمــص بفاصــل زمــي قُــدَر بنصــف ســاعة 
بــني التفجــري األول والثــاين، واحلــي مــن األحيــاء الشــعبية املكتظــة ابلســكان وخيضــع لســيطرة القــوات احلكوميــة.

صورة تظهر آاثر الدمار يف املقر 



 Syrian Network for Human Rights - الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

6

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 21 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، و8 ســيدات، وإصابــة حنــو 104 آخريــن، مــن 
بينهــم 30 إصابــة خطــرية، حيــث أســعف اجلرحــى إىل املشــايف القريبــة، إضافــة إىل أضــرار كبــرية حلقــت مبمتلــكات املواطنــني 

واملنــازل واحملــال التجاريــة والســيارات يف احلــي نتيجــة قــوة االنفجاريــن واشــتعال احلرائــق. 
تبنــت جبهــة النصــرة التفجرييــن ونشــرت ذلــك يف اليــوم التــايل بتاريــخ 10/ نيســان/ 2014 يف بيــان رمســي هلــا حتــت عنــوان 

)جبهــة النصــرة – البيــان رقــم )482(( حيــث ذكــرت فيــه أهنــا اســتهدفت أحــد معاقــل جيــش الدفــاع الوطــي.
جبهة النصرة – البيان رقم )482( 

محص- حي العباسية الثالاثء يف 29/ نيسان/ 2014
انفجــرت ســيارة مفخخــة كانــت مركونــة يف دوار العباســية حبــي الزهــراء يف محــص عنــد الســاعة الواحــدة ظهــراً، مث مــا لبثــت أن 
انفجــرت ســيارة اثنيــة مفخخــة بفــارق نصــف ســاعة مــن انفجــار الســيارة األوىل ويف املــكان نفســه؛ مــا رفــع عــدد الضحــااي، 

ألن  االنفجــار الثــاين وقــع بعــد أن جتمــع األهــايل وفــرق اإلنقــاذ إلســعاف ضحــااي التفجــري األول.
تسبب االنفجاران بدمار هائل يف املباين والسيارات واحملات التجارية واشتعال حرائق واسعة يف املنطقة.

قتــل يف هــذه احلادثــة 39 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات، وطبيبــان، فيمــا أصيــب 134 شــخصاً، معظمهــم مــن 
األطفــال والنســاء. 

تبنــت جبهــة النصــرة التفجرييــن عــر نشــرها بيــاانً رمسيــاً يف اليــوم نفســه، وذكــرت أهنــا اســتهدفت جتمعــاً للشــبيحة يف احلــي 
بســيارتني مفخختــني، وأهنــا تقصــدت فــارق الوقــت بــني التفجرييــن إليقــاع أكــر عــدد مــن القتلــى يف صفوفهــم. 

رابط بيان جبهة النصرة رقم 486، نشر بتاريخ 29/ نيسان/ 2014

دير الزور- البصرية  - األربعاء 25/ حزيران/ 2014
قصفــت عناصــر جبهــة النصــرة قريــة البصــرية مبحافظــة ديــر الــزور، بثــاث قذائــف هــاون، حيــث أصابــت إحداهــا منــزل أحــد 

املدنيــني، وتســبب ذلــك مبقتــل ســيدة وطفلــني، وقــد وقــع القصــف أثنــاء اشــتباك جبهــة النصــرة مــع تنظيــم داعــش.  
مدينة إدلب األحد 22/ آذار/ 2015  

اســتهدف مســلحو جبهــة النصــرة حــي الشــيخ ثلــث والثــورة يف مدينــة إدلــب بقذائــف عــدة حمليــة الصنــع )قذائــف جهنــم(؛ مــا 
تســبب مبقتــل 7 مدنيــني بينهــم طفــل وســيدة، وإصابــة قرابــة 18 آخريــن، وقــد تبنــت جبهــة النصــرة قصــف حواجــز القــوات 

احلكوميــة يف املدينــة عــر نشــرها صــوراً عــدة علــى علــى تويــر.
رابــط يظهــر فيــه نشــر جبهــة النصــرة صــوراً عــدة علــى تويــر لقصــف جبهــة النصــرة مدينــة إدلــب بقذائــف جهنــم، وتؤكــد أن 

القصــف يســتهدف املدينــة منــذ ثاثــة أايم.

إدلب - إصاابت مدنيني نتيجة سقوط قذائف اهلاون 22/ آذار/ 2015 

إدلب - اصاابت مدنيني نتيجة سقوط قذائف مدفع

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueGVvVEs5UlZ6N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueGVvVEs5UlZ6N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuLTFYMko5T1RZVmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuLTFYMko5T1RZVmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2N0NoS18zLTZsLTA/view
http://sn4hr.org/gallery/index.php/adeel/Victims-23/casualty-1
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ب: املسلحـــــــــون:
قتل تنظيم جبهة النصرة 91 مسلحاً، يتوزعون حبسب احملافظات السورية كالتايل:

حلـــــــــــــــــــــب:  33
إدلـــــــــــــــــــــــب:28
ريف دمشق: 10
محـــــــــــــــــــــــص: 8
درعـــــــــــــــــــــــــا: 8
محـــــــــــــــــــــــــــــاة: 3
دمشــــــــــــــــــــق: 1 

من أبرز احلوادث اليت سجلنا فيها مقتل مسلحني من املعارضة املسلحة على يد تنظيم جبهة النصرة:
إدلب- جبل الزاوية اخلميس 20/ تشرين األول/ 2014 

أعدمــت عناصــر جبهــة النصــرة مســلحني مــن جبهــة ثــوار ســوراي التابعــة للمعارضــة املســلحة يف قريــة بليــون جببــل 
الزاويــة بريــف إدلــب، وذلــك أثنــاء مهامجتهــا لقــرى جبــل الزاويــة وحماولتهــا فــرض ســيطرهتا عليهــا.

حلب – األاترب اجلمعة 27/ شباط/ 2015 
هامجــت قــوات مســلحة اتبعــة جلبهــة النصــرة الفــوج 46 يف حميــط بلــدة األاترب بريــف حلــب، الــذي يعــد مقــراً 
عســكرايً حلركــة حــزم التابعــة لفصائــل املعارضــة املســلحة، وقتلــت 21 مســلحاً مــن حركــة حــزم، وأصيــب 31 

آخريــن، وجــاء ذلــك اهلجــوم مــن قبــل جبهــة النصــرة مــن أجــل االســتياء علــى املقــر واملنطقــة احمليطــة بــه. 

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات
تــرى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر األحــداث املوثقــة أبن هنــاك أســباابً قويــة لاعتقــاد أن حــوادث القتــل الــيت مارســتها التنظيمــات املتشــددة 
ترقــى إىل جرميــة ضــد اإلنســانية، حبســب املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي، كمــا انتهكــت هــذه التنظيمــات أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، 
عــر عمليــات القصــف العشــوائي والعــدمي التمييــز، وعــر عمليــات إعــدام األســرى، وهــذه تشــكل جرائــم حــرب، إضافــة إىل أن عمليــات القصــف 

تســببت يف إحلــاق أضــرار ابألعيــان املدنيــة.
 

توصي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان األمم املتحدة وجملس األمن حتديداً بضرورة محاية املدنيني يف سوراي من قبل مجيع مرتكيب االنتهاكات.
جيــب معاجلــة األزمــة يف ســوراي أبقصــى ســرعة ممكنــة، وإن تــرك الشــعب الســوري وحيــداً يف مواجهــة ماكينــة القتــل والتعذيــب الوحشــية الــيت متارســها 
القــوات احلكوميــة، ســوف يدفــع اجملتمــع إىل اللجــوء إىل التشــدد والتطــرف، يف ظــل غيــاب اتم للعدالــة وخــرق قــرارات جملــس األمــن، ويبــدو أن كثــرياً 

مــن الــدول ترغــب وتدفــع لوصــول ســوراي إىل مــا وصلــت إليــه اآلن.
كمــا نؤكــد أن املنظمــات اإلعاميــة الــيت تقــوم إبيــواء صحفيــني داعمــني للتنظيمــات املتشــددة هــم شــركاء يف اجلرميــة ولــدى الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان أدلــة وحتقيقــات تشــري إىل تورطهــم، وجيــب علــى إدارة هــذه املنظمــات املبــادرة بطــرد هــؤالء الصحفيــني أو اإلعاميــني وحماســبتهم، وإال فــإن 

املنظمــة ابلكامــل تصبــح شــريكة، وذلــك حبســب قــرارات جملــس األمــن 2170، و2199.
 

عزاء وشكر
خالــص العــزاء جلميــع الضحــااي وذويهــم وأصدقائهــم، كل الشــكر والتقديــر لــكل األهــايل والنشــطاء احملليــني واإلعاميــني الذيــن أثــرت مســامهتهم التقريــر 

بشــكل فعال.


