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السبت 3 أيار 2014

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 39 جمزرة يف نيسان/ 2014

    أواًل: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 39 جمزرة يف نيسان 2014، 

توزعت على النحو التايل:
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: 33
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- جبهة النصرة: 2
اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 3 

اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 1

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يُقتل 
فيه مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة. من أجل االطالع على املزيد حول منهجيتنا 

يف توثيق الضحااي، نرجو زايرة الرابط.
توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:

حلب: 21 جمزرة، ريف دمشق: 8 جمازر، محص: 6 جمازر، إدلب: جمزراتن، درعا: 
جمزرة واحدة، دمشق: جمزرة واحدة. 

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

 

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.

http://www.sn4hr.org
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تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 525 شخصاً، بينهم 157 طفاًل، 
و76 سيدة، أي أن %44 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:
القوات احلكومية: 394 شخصاً، بينهم 142 طفاًل، و61 سيدة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- جبهة النصرة: 60 مدنياً، بينهم 5 أطفال و11 سيدة.

فصائل املعارضة املسلحة: 58 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و4 سيدات.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 13 شخصاً، بينهم طفل واحد.

    تفاصيل التقرير:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
حمافظة حلب: 

يف 1/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على قرية معارة األرتيق يف ريف حمافظة حلب، ما أدى 
إىل مقتل 17 شخصاً، بينهم 11 طفاًل، و5 سيدات.

يف 2/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي الصاخور يف مدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 6 أشخاص دفعة واحدة.

يف 4/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على حي الشعار يف مدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 16 
شخصاً، بينهم سيدة.

يف 5/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي كرم امليسر يف مدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 
7 مدنيني، بينهم 3 أطفال.

يف 5/ نيسان/ 2014 ألقت املروحيات احلكومية  قنابل برميلية عدة على قرية تل جبني يف ريف حمافظة حلب، ما أسفر عن 
مقتل 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات.

يف10/ نيسان/ 2014 ألقت املروحيات احلكومية قنابل برميلية على مدينة دارة عزة يف ريف حلب، ما أدى إىل مقتل 8 
أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم طفالن و3 سيدات.

يف 12/ نيسان/ 2014 ألقت املروحيات احلكومية قنابل برميلية عدة على مدينة حريتان يف ريف حلب، ما تسبب مبقتل 9 
أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفلتان و5 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=xISxgk7Bsl0
http://www.youtube.com/watch?v=BlnmyxHxJyQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlRiRmxJekZ6Nmc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lG8HobTglnY
https://www.youtube.com/watch?v=lG8HobTglnY
https://www.youtube.com/watch?v=WPA3oQ0Yg3k
https://www.youtube.com/watch?v=WPA3oQ0Yg3k
https://www.youtube.com/watch?v=mjtAtOVPdkI
https://www.youtube.com/watch?v=WPA3oQ0Yg3k
https://www.youtube.com/watch?v=SXkG0L1C5Ng&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbzZvSDdiNEtlem8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SXkG0L1C5Ng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SXkG0L1C5Ng&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaDhqQVZ0MGFhWlE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rapzH7IEoWo
https://www.youtube.com/watch?v=rapzH7IEoWo
https://www.youtube.com/watch?v=tSabYE9E5x8
https://www.youtube.com/watch?v=tSabYE9E5x8
https://www.youtube.com/watch?v=tSabYE9E5x8
http://www.youtube.com/watch?v=S1KkljrJzPw
http://www.youtube.com/watch?v=9iD0eeh75zM
http://www.youtube.com/watch?v=9iD0eeh75zM
http://www.youtube.com/watch?v=T9OZ1zyUbUU
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يف 17/ نيسان/ 2014 شن الطريان احلريب احلكومي غارة بصاروخ على حي اإلذاعة يف مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 
7 مدنيني، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات.

يف 17/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي ابب احلديد يف مدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال وسيداتن.

يف 18/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً فراغياً على مدينة كفر محرة بريف حلب، ما أدى إىل مقتل 
5 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة.

يف 20/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني وأتبعهما بقصف مدفعي على حي بعيدين مبدينة 
حلب، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً، بينهم 9 أطفال وسيدة، إضافة إىل تضرراملباين السكنية واندالع احلرائق.

يف 20/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي املواصالت مبدينة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 9 أشخاص، وجرح 15 آخرين، إضافة إىل تضرر املباين السكنية.

بتاريخ 20/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
قنابل برميلية عدة على حي الفردوس مبدينة حلب، ما تسبب 
مبقتل 57 شخصاً، بينهم 12 طفاًل، و9 سيدات، إضافة 

إىل تضرر عدد من املباين السكنية واندالع عدة حرائق.

املروحي احلكومي  الطريان  ألقى  يف 21/ نيسان/ 2014 
الباشا مبدينة حلب، ما  قنبلتني برميليتني على حي بستان 
أطفال   4 بينهم  واحدة،  دفعة  مدنيني   7 مقتل  إىل  أدى 

وسيداتن.

املروحي احلكومي  الطريان  ألقى  يف 24/ نيسان/ 2014 
األاترب  مدينة  يف  اخلضار  سوق  على  عدة  برميلية  قنابل 
بريف حمافظة حلب، ما تسبب مبقتل 36 شخصاً، بينهم 4 

أطفال، و4 سيدات، وإصابة 50 آخرين جبراح.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekhEd0VjSmtzeU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNC1lWmU4SzRTRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3VuckIxWlBaeUU/view?usp=sharing

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=fP5qf0SAZbU
https://www.youtube.com/watch?v=-TWLrbiHS9U
https://www.youtube.com/watch?v=-TWLrbiHS9U
https://www.youtube.com/watch?v=9bGisdu86Ss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fnEj5mVAP-4
https://www.youtube.com/watch?v=fnEj5mVAP-4
https://www.youtube.com/watch?v=scd7b1hSScY
https://www.youtube.com/watch?v=scd7b1hSScY
https://www.youtube.com/watch?v=sUcjMGQcbQI
https://www.youtube.com/watch?v=sUcjMGQcbQI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFNvQTlTQnF3ZXM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YagFoGp2R_4
https://www.youtube.com/watch?v=YagFoGp2R_4
https://www.youtube.com/watch?v=WxI4tIL-9jg
https://www.youtube.com/watch?v=WxI4tIL-9jg
https://www.youtube.com/watch?v=WxI4tIL-9jg
https://www.youtube.com/watch?v=1l1zpa9eGV0
https://www.youtube.com/watch?v=1l1zpa9eGV0
https://www.youtube.com/watch?v=d2SE3dDeY8c
https://www.youtube.com/watch?v=d2SE3dDeY8c
https://www.youtube.com/watch?v=d2SE3dDeY8c
https://www.youtube.com/watch?v=d2SE3dDeY8c
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekhEd0VjSmtzeU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNC1lWmU4SzRTRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3VuckIxWlBaeUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSW1wMUI0cUFrVVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3pVM1NBUnV5UHM/view
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يف 24/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي كرم البيك مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 
12 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيدة، كما تضررت مباٍن سكنية عدة، واندلعت عدة حرائق.

يف 26/ نيسان/ 2014 قصفت املقاتالت احلربية احلكومية صاروخاً على بلدة كفرمحرة بريف حلب، ما أدى إىل مقتل 14 
شخصاً، بينهم 5 أطفال وسيدة.

يف 27/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي بعيدين مبدينة حلب، ما تسبب مبقتل 7 
أشخاص معظمهم من عائلة واحدة،  بينهم 4 أطفال.

يف 27/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث قنابل برميلية على حي ابب قنسرين مبدينة حلب، ما تسبب 
مبقتل 14مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات إحداهن حامل.

حي  يف  األساسي  للتعليم  جالوت  عني  مدرسة  على  صاروخاً  احلكومي  احلريب  الطريان  قصف   2014 نيسان/   /30 يف 
األنصاري مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم 15 طفاًل وسيدة، إضافة إىل تضرر مبىن املدرسة بشكل كبري.

حمافظة ريف دمشق:
يف 1/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على قرية جبعدين يف حمافظة ريف دمشق، أسفر القصف عن 

مقتل 7 مدنيني مجيعهم أطفال دفعة واحدة.

يف 2/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية صاروخ أرض - أرض على بلدة املليحة يف حمافظة ريف دمشق، أسفر 
القصف عن مقتل 6 مدنيني بينهم طفالن.

يف 4/ نيسان/ 2014 قصفت املقاتالت احلربية احلكومية صاروخاً على مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق، أسفر القصف 
عن مقتل 5 أشخاص، بينهم طفل.

يف 6/ نيسان/ 2014 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صواريخ عدة على مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق، أسفر 
القصف عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال وسيدة.

يف 11/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق، ما أسفر عن 
مقتل 5 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء.

يف 13/ نيسان/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق، أسفر القصف 
عن مقتل 16 شخصاً، بينهم طفالن و4 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=v-bxmqhVcd4
https://www.youtube.com/watch?v=BUWlusIFSv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BUWlusIFSv0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOHZGalFaQ0Z2aUk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=v-bxmqhVcd4
https://www.youtube.com/watch?v=v-bxmqhVcd4
https://www.youtube.com/watch?v=QK7uCK8-yI4
https://www.youtube.com/watch?v=QK7uCK8-yI4
https://www.youtube.com/watch?v=QK7uCK8-yI4
https://www.youtube.com/watch?v=QK7uCK8-yI4
https://www.youtube.com/watch?v=UExhorN1ppI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3NrdlNhUXZNb1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3NrdlNhUXZNb1E/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PXzXKb_Lobk
https://www.youtube.com/watch?v=E_cj_uIY1YQر
https://www.youtube.com/watch?v=E_cj_uIY1YQر
https://www.youtube.com/watch?v=PXzXKb_Lobk
https://www.youtube.com/watch?v=gzuVIALUzAo
https://www.youtube.com/watch?v=ng4L9fjNBoY
https://www.youtube.com/watch?v=ng4L9fjNBoY
http://www.youtube.com/watch?v=9NU8gOf4E78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5mxlYT-7x8Q
http://www.youtube.com/watch?v=jDA9DeG8dxg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=jDA9DeG8dxg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yNqMBmS5PmM
https://www.youtube.com/watch?v=J7Ydl0mE3DI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J7Ydl0mE3DI&feature=youtu.be
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يف 27/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على خميم خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، ما 
أسفر عن مقتل 5 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيدة.

حمافظة محص:
يف 5/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على مسجد يف حي اإلنشاءات يف مدينة محص أثناء 

خروج املصلني منه، أسفر القصف عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل.

بتاريخ 10/ نيسان/ 2014 قصفت املدفعية احلكومية قذائف عدة على مدينة الرسنت يف حمافظة محص، أسفر القصف عن 
مقتل 5 مدنيني، مجيعهم أطفال من عائلة واحدة.

يف 27/ نيسان/ 2014 شّنت املقاتالت احلربية احلكومية غارتني ابلصواريخ على مدينة تلبيسة بريف حمافظة محص، ما أدى 
إىل مقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم طفل وسيداتن.

حمافظة إدلب:
يف 26/ نيسان/ 2014 شّن الطريان احلريب احلكومي غارة بصاروخ على الشارع الرئيس يف مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب، 

ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل.

حمافظة درعا:
يف 28/ نيسان/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على بلدة سحم اجلوالن بريف حمافظة درعا، ما 

أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال و4 نساء.

حمافظة دمشق:
يف 29/ نيسان/ 2014 قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفيت هاون على جممع الشيخ بدر الدين احلسين يف حي الشاغور 

مبدينة دمشق، ما أدى إىل مقتل 14 طالباً، إضافة إىل 86 جرحياً.  

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
جبهة النصرة:
حمافظة محص:

بتاريخ 9/ نيسان/ 2014 قامت جبهة النصرة بتفجري سيارتني مفخختني يف حي كرم اللوز مبدينة محص، ما أدى إىل مقتل 
21 مدنياً، بينهم طفالن و8 سيدات، إضافة إىل تضرر عدد من املنازل السكنية واحملالت التجارية.

يف 29/ نيسان/ 2014، قام تنظيم جبهة النصرة بتفجري سيارتني مفخختني متوقفتني يف دوار العباسية حبي الزهراء يف مدينة 
محص بفارق نصف ساعة بني التفجريين، ما تسبب مبقتل 39 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، فيما أصيب 134  

شخصاً معظمهم من األطفال والنساء جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=CeT09XJ5fcI
https://www.youtube.com/watch?v=CeT09XJ5fcI
https://www.youtube.com/watch?v=CeT09XJ5fcI
https://www.youtube.com/watch?v=U4jYYDam2VY
https://www.youtube.com/watch?v=TRNtF_0Tm6A
https://www.youtube.com/watch?v=mt1qkAQv9D4
https://www.youtube.com/watch?v=mt1qkAQv9D4
https://www.youtube.com/watch?v=P2l42ujjCkU
https://www.youtube.com/watch?v=7Q3hEanuqic
https://www.youtube.com/watch?v=7Q3hEanuqic
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuZFlrMEVLcU5yRFk/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B_As0MoMu7X-djRRdDJFVWI1TFk/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B_As0MoMu7X-djRRdDJFVWI1TFk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlVrbWE0a2RYN0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUFk0UTRpcXNIQVE/edit?usp=sharing
http://youtu.be/otrkhO7gyTI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWkxYZS0xak5vd2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUFk0UTRpcXNIQVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUFk0UTRpcXNIQVE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9aGExAEsDcc
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اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة إدلب:

يف 2/ نيسان/ 2014 سقطت عدة قذائف على جامع عمر بن اخلطاب يف احلارة الشمالية مبدينة جسر الشغور يف حمافظة 
إدلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جبهة ثوار سوراي، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم طفل 

وسيدة.

حمافظة ريف دمشق:
يف 23/ نيسان/ 2014 سقطت قذائف هاون عدة على مدينة 
جرماان مبحافظة ريف دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة 
خاضعة لسيطرة إحدى فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 

7 أشخاص، بينهم 4أطفال وسيدة.

حمافظة حلب:
حي  على  عدة  هاون  قذائف  سقطت   2014 نيسان/   /27 يف 
املنشية يف مدينة حلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة 
 38 مقتل  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  لسيطرة إحدى فصائل 

شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيداتن.
 

اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
حمافظة محص:

يف 18/ نيسان/ 2014 انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد بالل احلبشي يف حي طريق الشام مبدينة محص، ما أسفر عن 
مقتل 13 شخصاً، بينهم طفل، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

االستنتاجات:
القوات احلكومية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية قامت ابنتهاك 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.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر املتكررة، ومستوى 

املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=yXRQzLyzo4Y
https://www.youtube.com/watch?v=iEhAXDDCa_Q&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWlpRVEpJNjlNYm8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yXRQzLyzo4Y
https://www.youtube.com/watch?v=yXRQzLyzo4Y
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التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جبهة النصرة:

ارتكبت جبهة النصرة جرمية القتل العمد خارج نطاق القانون يف حمافظة محص.

املعارضة املسلحة:
إن القصف العشوائي عدمي التمييز الذي حصل يف حمافظات حلب وإدلب وريف دمشق يعترب جرمية حرب، وقد تسبب 

القصف ابرتكاب جرمية القتل خارج نطاق القانون، جيب أن توقف املعارضة املسلحة مجيع اهلجمات عدمية التمييز.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن  القرارات  الدولية، والتوقف عن تعطيل  اجلنائية  الوضع يف سورية إىل احملكمة  1. إحالة 
احلكومة السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويعزز من ثقافة اجلرمية.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 

احلكومة السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.
الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6

األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.
7. تطبيق مبدأ »محاية املدنيني« الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 

هذا املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...
8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً »بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية« فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، 
والتوقف عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل للموالني للحكومة 

السورية.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف 

هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

