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اجلمعة 27 آذار 2020

القوات الروسية ترتكب جمزرة حبق انزحني 
يف معرة مصرين مبنطقة إدلب قبيل 
اإلعالن عن اتفاق وقف إطالق انر

سياسة الضربة املزدوجة لقتل املسعفني 
واملدنيني تشري إىل التوحش والرببرية
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احملتوى:
أواًل: انتهاكات القوات الروسية متواصلة مع اتفاقات أو بدوهنا. 

اثنياً: حصيلة الضحااي املدنيني منذ بدء اإلعالن عن االتفاق الروسي الرتكي لوقف إطالق النار يف 12/ كانون الثاين/ 2020.
اثلثاً: توثيق مسؤولية القوات الروسية عن جمزرة معرة مصرين اليت راح ضحيتها 15 مدنياً و19 جرحياً.

رابعاً: توثيق ارتكاب احللف السوري الروسي 77 جمزرة يف منطقة إدلب يف مشال غرب سوراي منذ 26/ نيسان/ 2019 
حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

خامساً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي.
سادساً: التوصيف القانون والتوصيات.

أواًل: انتهاكات القوات الروسية متواصلة مع اتفاقيات أو بدوهنا:
تقوم اســرتاتيجية النظام الســوري وحليفه الروســي على عقد اتفاقات من أجل تثبيت حدود مناطق الســيطرة اليت ســيطروا عليها 
أواًل، ومــن أجــل االســتعداد لالنقضــاض علــى مناطــق جديــدة اثنيــاً، وخبــالف ذلــك فإنــه مــن الوهــم الثقــة أبن روســيا والنظــام 
الســوري ســوف يلتزمــان ابحــرتام أي اتفــاق حملــي أو إقليمــي أو دويل بعــد كل هــذه االنتهــاكات الــيت قامــوا هبــا، الــيت بلــغ بعضهــا 
مســتوى اجلرائــم ضــد اإلنســانية، ومنــذ 26/ نيســان/ 2019 شــهدت منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي، الــيت تشــمل )ريــف 
محــاة الشــمايل الشــرقي، حمافظــة إدلــب، ريــف حلــب اجلنــويب الغــريب، ريــف الالذقيــة الشــمايل الغــريب( تصعيــداً عســكرايً مــن قبــل 

قــوات احللــف الســوري الروســي؛ ختللتــه مخــس اتفاقــات وقــف إطــالق انر، وفقــاً للرتتيــب التــايل:
األول: أعلن عنه النظام السوري يف 1/ آب/ 2019.

الثاين: 31/ آب/ 2019 بعد فشل األول.
الثالــث: كان يف 9/ كانــون الثــاين/ 2020 عندمــا أعلــن اللــواء يــوري بورينكــوف، رئيــس مركــز املصاحلــة بــني األطــراف املتحاربــة 

يف ســوراي، بــدء العمــل بنظــام وقــف إطــالق النــار يف منطقــة إدلــب بــدءاً مــن الســاعة 14:00 مــن اليــوم ذاتــه. 

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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الرابــع: أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة عــن توصلهــا مــع روســيا إىل اتفــاق وقــف إطــالق انر يدخــل حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 
00:01 مــن يــوم 12/ كانــون الثــاين/ 2020.

اخلامــس: االتفــاق الــذي نتــج عــن لقــاء الرئيســني الرتكــي والروســي، الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 00:00 مــن يــوم 
6/ آذار/ 2020. 

وميكننــا بســهولة مالحظــة مســاحة األراضــي الــيت ســيطر عليهــا النظــام الســوري منــذ االتفــاق األول حــى االتفــاق األخــري، وقــد 
تشــرَّد مئــات آالف املدنيــني، ودمــرت عشــرات آالف املنــازل، ومت هنــب حمتوايهتــا بشــكل كبــري مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

وامليليشــيات اإليرانيــة بعــد الســيطرة عليهــا.
ومل يكتفــي النظــام الســوري والروســي بتشــريد األهــايل وهنــب ممتلكاهتــم، بــل إنَّ عمليــات القصــف طالــت خميمــات نزحــوا اليهــا، 
كمــا حصــل يف اهلجــوم الــذي نفذتــه قــوات النظــام الســوري علــى خميــم قــاح للنازحــني يف تشــرين الثــاين/ 2019، واهلجــوم 
الــذي شــنَّه ســالح اجلــو الروســي علــى جتمــع خليــام انزحــني قــرب الطريــق الــدويل M5 يف قريــة جــوابس جنــوب مدينــة ســراقب 
يف كانــون األول/ 2019؛ وقــد أصــدران ســابقاً تقاريــر توثِّــق اهلجومــني، وكذلــك اســتهدفت قــوات احللــف الســوري الروســي 
مراكــز حيويــة مدنيــة يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري؛ لضــرب عصــب احليــاة يف تلــك املناطــق وإشــعار أهلهــا 
ابإلرهــاب واخلــوف، وقــد حتــول بعــض مــن تلــك املراكــز إىل مــأوى للنازحــني كمــا هــو احلــال مــع اهلجــوم الــذي ســنتحدث عنــه يف 
هــذا التقريــر، حيــث اســتهدف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي مدجنــة تــؤوي انزحــني يف بلــدة معــرة مصريــن بريــف إدلــب 

الشــمايل، مــا أســفر عــن مقتــل 15 مدنيــاً بينهــم طفــالن اثنــان. 

منهجية:
يوضــح هــذا التقريــر توثيقــاً للهجــوم اجلــوي املــزدوج الــذي شــنَّه طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى مدجنــة تــؤوي انزحــني 
يف بلدة معرة مصرين يف ريف إدلب الشمايل، ويشري إىل أن هذه اجملزرة هي حلقة يف سلسلة مستمرة من اجملازر اليت ارتكبتها 

قوات احللف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حى 27/ آذار/ 2020.
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــني ميدانيــني عاملــني لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــني أو مــن أقــرابء لضحــااي أو عمــال 
إغاثة ونشطاء إعالميني، ذلك ابالعتماد على شبكة العالقات الواسعة اليت منتلكها من خالل عملنا املستمر منذ تسع سنوات. 
كمــا اســتندان علــى شــهادات حصلنــا عليهــا عــرب حديــث مباشــر مــع شــهود أو انجــني وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
ويســتعرض التقريــر أربــع شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 
املعلومات اليت يُقدِّموهنا يف هذا التَّقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.  جتنيــب الشــهود معــاانة تذكُّ

http://sn4hr.org/arabic/2019/12/13/11794/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/27/11827/
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إضافــة إىل ذلــك فقــد حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــيت 
أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع 

مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــري الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات. 
وحنتفظ بنســٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية ســرية، ونســٍخ احتياطية 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.
أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى 
قبلهــا، كمــا أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل 

اإلنســاين.

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.

اثنيــاً: حصيلــة الضحــااي املدنيــني منــذ بــدء اإلعــالن عــن االتفــاق الروســي الرتكــي لوقــف إطــالق النــار يف 
12/ كانــون الثــاين/ 2020:

حبســب قاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان فقد ســجلنا مقتل387  مدنياً، بينهم 104 طفاًل و62 ســيدة )أنثى 
ابلغــة(، علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي، منــذ 12/ كانــون الثــاين حــى 27/ 

آذار/ 2020، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:
قوات النظام السوري: 174 مدنياً، بينهم 40 طفاًل، و18 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:  -

حمافظة إدلب: 142، بينهم 34 طفاًل و14 سيدة  	 
حمافظة حلب: 32، بينهم 6 طفاًل و4 سيدة	 

القوات الروسية: 213 مدنياً، بينهم 64 طفاًل، و44 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:  -
حمافظة إدلب: 111، بينهم 24 طفاًل، و28 سيدة 	 
حمافظة حلب: 102، بينهم 40 طفاًل و16 سيدة	 
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اثلثاً: توثيق مسؤولية القوات الروسية عن جمزرة معرة مصرين اليت راح ضحيتها 15 مدنياً و19 جرحياً:
تقــع منطقــة معــرة مصريــن بريــف إدلــب الشــمايل، وتُعــدُّ وجهــة آلالف النازحــني؛ نظــراً لبعدهــا عــن الطريقــني الدوليــني M4 و

M5 وقرهبــا مــن احلــدود الرتكيــة الســورية )قرابــة 25 كــم خــط نظــر(، ولكوهنــا تقــع يف منطقــة بعيــدة نســبياً عــن الطــرق الدوليــة، 
كانــت مقصــداً آلالف العائــالت النازحــة مــن ريــف محــاة وإدلــب وحلــب، ويقطنهــا آالف العائــالت ضمــن املدينــة ويف املــزارع 

احمليطــة هبــا، وختضــع لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

اخلميــس 5/ آذار/ 2020 قرابــة الســاعة 02:05 نفــذ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة اســتخدم فيهــا صاروخــني 
علــى األقــل اســتهدفا مدجنــة، يقيــم فيهــا انزحــون مــن ريفــي إدلــب وحلــب، تقــع املدجنــة يف األطــراف الغربيــة لبلــدة معــرة مصريــن 
-علــى بعــد قرابــة 2 كــم خــط نظــر-، علــى الطريــق الواصــل بــني معــرة مصريــن وابتنتــة. يتألــف بنــاء املدجنــة مــن هنغاريــن لرتبيــة 
الدجــاج يلتقيــان يف اجلهــة الغربيــة ببنــاء ســكين مؤلــف مــن طابقــني يقيــم فيــه انزحــون، كمــا يوجــد عنــد مدخــل املدجنــة بنــاء 

للحــرس يقيــم فيــه انزحــون أيضــاً.
قرابــة الســاعة 02:27 وبعــد بــدء عمليــات انتشــال اجلرحــى واملصابــني عــاود الطــريان ذاتــه اســتهدافه للمــكان بصاروخــني علــى 
األقــل، مل ُيســفر اهلجــوم عــن ضحــااي أو مصابــني يف فــرق املســعفني لتمكنهــم مــن االبتعــاد عــن املــكان قبــل تنفيــذ اهلجــوم. نشــري 
إىل أننــا مل نتمكــن مــن التحقــق بدقــة مــن عــدد الصواريــخ وموقــع ســقوط كل منهــا حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر؛ نظــراً ألن 

اهلجمــات مت تنفيذهــا ليــاًل، وألننــا مل نتمكــن مــن زايرة موقــع احلادثــة حــى اآلن.
ــاً، بينهــم طفــالن اثنــان وســبع ســيدات، وجــرح مــا ال يقــل عــن 19 آخريــن، إضافــة إىل  تســبَّب اهلجومــان يف مقتــل 15 مدني

نفــوق مئــات الطيــور الــيت كانــت يف اهلنغــارات، ودمــار شــبه كامــل يف مبــى املدجنــة وبعــض املنــازل احمليطــة بــه.

أمساء الضحااي:

https://drive.google.com/file/d/1ufNTUJHo7iLf8h40T6pd0JH0kYooEoZk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/17HVbvsNb_oMifOXKRwIQkueYc1Bzwy6r/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/17HVbvsNb_oMifOXKRwIQkueYc1Bzwy6r/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1056pyN_7XCrYtyUuE-alb_PTbzhM_1x9/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%2D%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A9%2D%205%203%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWFJRE9ocWY4TkJBdWJiLWl6S1NPa0lCTE9jOWtVYzhfMWwxM2JWZ3FfNWFQZz9ydGltZT1XOHRPdkZqUjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUwoBu1bBE1MuzEpXAF7JG0B97BNzomSoHdXbvWXrkvnNw?e=wdzCOp
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%2D%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A9%2D%20%D8%AC%D9%802%205%203%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpaUXEwWlN2cDVIckdkT0tKWHZaM1lCakNmbHdQTGk2RUh3RDJkcE5XMjZZZz9ydGltZT1WODNQb1ZqUjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%2D%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A9%2D%20%D8%AC%D9%802%205%203%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpaUXEwWlN2cDVIckdkT0tKWHZaM1lCakNmbHdQTGk2RUh3RDJkcE5XMjZZZz9ydGltZT1WODNQb1ZqUjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERZabs95MlRJgXaIs0wRfHsBsNLf5G29FfRvNQBlcvdtBg?e=KSvHak
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1QImW4s7Rr2Stif_NthG764cfAl8OfDbV/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1azVe3Bq1CL6vsIHgU4utAXP1nQziDOHu/view
https://drive.google.com/file/d/1EM607DhVyr0rjjH55ks-9UKq41r2jdR0/view
https://drive.google.com/file/d/1ndW-TMrLDEXnzd9wbm1z68uNGmWqUZZ_/view
https://drive.google.com/file/d/1975AEigl9IONMMSoPOFCY4GO30vny0gD/view
https://drive.google.com/file/d/1PvFG2rqT8bpnkmhNk_3NnQnFfK4BQaWF/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مــروان أبــو حــامت1  قائــد مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة معــرة مصريــن، الــذي توجــه 
فريقــه إىل موقــع اجملــزرة عقــب مساعهــم دوي انفجــارات قويــة مــن األطــراف الغربيــة للبلــدة، وأفــادان: “وصلنــا إىل املوقــع بعــد قرابــة 
20 دقيقــة مــن تنفيــذ الغــارة األوىل وكان هنــاك حتليــق لطــران اســتطالع روســي يف األجــواء حســب تعميــم املراصــد الــيت 
حذرتنــا بعــد دقائــق مــن وجــود طــران حــريب روســي بوضعيــة التنفيــذ فغــادران املوقــع علــى الفــور” أضــاف مــروان أهنــم قامــوا 
بوضــع آلياهتــم بــني األشــجار يف مــكان بعيــد نســبياً عــن موقــع اجملــزرة كإجــراء احــرتازي وعــادوا إىل املوقــع للعمــل علــى انتشــال 
العالقــني حتــت األنقــاض: “لقــد تطلبــت منــا عمليــات اإلخــالء وقتــاً طويــاًل نظــراً لوجــود آلياتنــا بعيــداً عــن املــكان وبقينــا 
نعمــل حــى الصبــاح، حيــث انتشــلنا 15 ضحيــة بينهــم نســاء وأطفــال وأكثــر مــن 15 مصــاابً مجيعهــم مــن النازحــني املقيمــني 

يف املدجنــة واملنــازل احمليطــة هبــا”.

انتشال عالقني حتت األنقاض إثر هجوم جوي روسي على معرة مصرين/ إدلب يف 5/ آذار/ 2020 – بعدسة عارف وتد

1  عرب تطبيق واتساب يف 5/ آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/16Jgu6TD0x2QehRG0EBGuBy9c6HEa_31D/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

ليــث العبــد هللا 2، إعالمــي لصــاحل منظمــة الدفــاع املــدين- مركــز ســراقب توجــه مــع فريقــه إىل موقــع اجملــزرة ملــؤازرة فريــق مركــز معــرة 
مصريــن الــذي تعــرض لغــارة مزدوجــة، أخــرب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبــا يلــي: “قرابــة الســاعة 2 بعــد منتصــف الليــل  
مــن يــوم 5/ آذار، شــن الطــران الروســي غــارة عنيفــة علــى معــرة مصريــن مســع صداهــا ملســافات بعيــدة يف ريــف إدلــب، 
مث عــاود الكــرة بعــد قرابــة 25 دقيقــة. وإثــر اهلجــوم الثــاين وردتنــا نــداءات ملــؤازرة فريــق الدفــاع املــدين يف املوقــع فتوجهنــا 
علــى الفــور إىل هنــاك، ولــدى وصولنــا شــاهدت حجــم الدمــار الكبــر الــذي حــلَّ ابملــكان، وكأن الصواريــخ املســتخدمة مــن 
نــوع جديــد أكثــر قــوة، كمــا رأيــت ثــالث حفــر كبــرة يف املــكان لــدى وصــويل. عملنــا حــى قرابــة الســاعة 08:30 ومتكنــا 
مــن انتشــال جثامــني طفلــة وســيدة ورجلــني” أكــد ليــث أن حصيلــة اهلجــوم بلغــت 15 شــهيداً بعضهــم تــويف بعــد وصولــه إىل 

املشــفى، و19 مصــاابً، إضافــة إىل نفــوق مئــات الطيــور الــيت كانــت يف املدجنــة.

أخــربان أمحــد األطــرش3 ، انشــط إعالمــي، يقيــم علــى بعــد قرابــة 5 كــم مــن موقــع اجملــزرة وتوجــه إىل املوقــع صبــاح 5/ آذار: 
ــه علــى أطــراف معــرة مصريــن ومسعــت  “كنــت يف منــزيل حــني نفــذ الطــران الروســي -وفــق مــا عممــت املراصــد- غارتي
دوي االنفجــارات لكنــي مل  أمتكــن مــن التوجــه إىل املــكان ليــاًل. يف الصبــاح ذهبــت برفقــة بعــض اإلعالميــني لتغطيــة اجملــزرة 
ولــدى وصــويل إىل هنــاك فوجئــت حبجــم الدمــار الكبــر يف املدجنــة املســتهدفة واملنــازل احمليطــة هبــا، وكانــت فــرق الدفــاع 
املــدين ال تــزال تعمــل علــى انتشــال الشــهداء وقــد شــهدت انتشــال طفلــة فســيدة مث رجــل مجيعهــم كانــوا قــد فارقــوا احليــاة”.

نفــوق عشــرات الطيــور داخــل املدجنــة إثــر هجــوم جــوي روســي علــى معــرة مصريــن/ إدلــب يف 5/ آذار/ 2020 
– بعدســة عــارف وتــد

2  عرب تطبيق واتساب يف 5/ آذار/ 2020

3  عرب تطبيق واتساب يف 5/ آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1pGR--I7dZga-F_3hAchdUSyPEpFbWyM_/view
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حتليل بصري ملوقع هجوم جوي روسي استهدف مدجنة تؤوي انزحني، وأسفر عن جمزرة يف بلدة معرة مصرين: 

https://drive.google.com/file/d/1hWTrC27c-02aGxf-vCaE0TeO6IW_EVgX/view
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ــد لنــا مجيــع مــن تواصلنــا معهــم أن املراصــد عممــت عــن وجــود طــريان حــريب روســي يف األجــواء عنــد تنفيــذ الغارتــني، وأن  أكَّ
املنطقــة املســتهدفة عبــارة عــن أراٍض زراعيــة حتــوي بعــض املداجــن واملنــازل الســكنية وختلــو مــن أي وجــود عســكري.

ــذ اهلجــوم تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أمحــد مغــالج 4،  وملعرفــة تفاصيــل أكــرب حــول نــوع الطــريان الــذي نفَّ
راصــد حركــة الطــريان يف ريــف حمافظــة إدلــب: “خــالل تتبعــي حركــة الطــران احلــريب ويف متــام الســاعة 01:23 مــن يــوم 
5/ آذار أقلــع طــران حــريب روســي مــن مطــار محيميــم، ووصــل أجــواء منطقــة جبــل الزاويــة متــام الســاعة 01:39، وقــام 
ابلتحليــق بشــكل دوراين يف أجــواء املنطقــة، وعنــد الســاعة 02:01 وصــل أجــواء معــرة مصريــن وبــدأ التحليــق بشــكل 
دائــري وقــام بتنفيــذ الغــارة األوىل علــى املنطقــة. وبقــي يف األجــواء حــى الســاعة 02:27 حيــث نفــذ الغــارة الثانيــة علــى 

املــكان نفســه وعــاد إىل قاعدتــه، وبــني الغارتــني مل تغــادر طائــرة االســتطالع الروســية األجــواء”.
بناء على كل ذلك، فإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نعتقد أن الطائرة اليت نفذت اهلجوم تتبع لسالح اجلو الروسي.

دمار يف بناء مدجنة إثر هجوم جوي روسي على معرة مصرين/ إدلب، أسفر عن جمزرة حبق انزحني، يف 5/ آذار/ 2020 – بعدسة عارف وتد

4  عرب تطبيق واتساب يف 6/ آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1HRPVDuzwTokvbvRbR1A0cvAvsG7pnPpn/view
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رابعــاً: توثيــق ارتــكاب احللــف الســوري الروســي 77 جمــزرة يف منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي منــذ 
26/ نيســان/ 2019 حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

لقــد جــاءت جمــزرة معــرة مصريــن ضمــن سلســلة طويلــة وعنيفــة مــن اجملــازر الــيت ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي، كمــا 
أن هــذه اجملــزرة تضــاف إىل أرشــيف واســع مــن اجملــازر الــيت مارســت فيهــا قــوات احللــف الروســي الســوري سياســية الضربــة 
املزدوجــة هبــدف قتــل املســعفني وعناصــر الدفــاع املــدين وإيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن الضحــااي املدنيــني وهــو تكتيــك ُيشــري إىل 
تفكــري متوحــش وغايــة يف اإلجــرام واملافيويــة، وننــّوِه إىل أنَّ هــذه اجملــزرة قــد ارتكبــت ابلتزامــن مــع مشــاورات بــني الرئيســني الرتكــي 
والروســي، أفضــت إىل اتفــاق وقــف إطــالق انر، يف إشــارة إىل الرغبــة يف قتــل أكــرب عــدد ممكــن مــن األهــايل قبــل بــدء وقــف 

إطــالق النــار.
ووفقاً لقاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان فقد ارتكبت قوات احللف الســوري الروســي 77 جمزرة يف منطقة إدلب 

يف مشال غرب سوراي منذ 26/ نيسان/ 2019 حى 27/ آذار/ 2020، توزعت على النحو التايل:
-      قوات النظام السوري: 48، توزعت على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 46
حمافظة حلب: 2

-      القوات الروسية: 29، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 19

حمافظة محاة: 5
حمافظة حلب: 5

 
ــاً، بينهــم  وقــد تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 647 مدني
224 طفــاًل، و134 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 56 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا 

مؤشــر علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــني.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:  

-       قوات النظام السوري: 386 مدنياً، بينهم 139 طفاًل، و71 سيدة.
-       القوات الروسية: 261 مدنياً، بينهم 85 طفاًل، و63 سيدة.
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ومــن ضمــن هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 15 جمــزرة ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ دخــول اتفــاق وقــف إطــالق النــار حيِّــز 
التنفيذ عند الساعة 00:00 من يوم 12/ كانون الثاين/ 2020 حى 27/ آذار/ 2020، توزعت على النحو التايل:

-      قوات النظام السوري: 4 )3 يف حمافظة إدلب، و1 يف حمافظة حلب(.
-      القوات الروسية: 11 )4 يف حمافظة حلب، و7 يف حمافظة إدلب(

خامساً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي: 
لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى تســع ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــني الســوريني، ومل يســتجب ألي 
مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وال حــى 
قــرارات جملــس األمــن، وكان يفــرتض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــري مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــني 41 و42 مــن ميثــاق 
ــا مل حُتجــم عــن اســتخدام  األمــم املتحــدة، لكنــه فشــل أيضــاً بســبب احلصانــة الــيت منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أهنَّ
حــق النقــض )الفيتــو( يف حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــني، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع 

االنتهــاكات حبقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــرب عمليــات التعذيــب.
ــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول 2001 علــى أنَّ: “ختلُّــف جملــس  أكَّ
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــري وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــري املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن 

تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــري للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع.”
وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والرباميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــني، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــيت اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرتف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرتك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــربه هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــري ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس وجملــس 

األمــن واقــف وقفــة املتفــرج.” 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا ختفــق 
الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.

سادساً: التوصيف القانوين والتوصيات:
انتهكــت القــوات الســورية والروســية قواعــد عــدة يف القانــون الــدويل اإلنســاين، علــى رأســها عــدم التمييــز بــني املدنيــني 	 

واملقاتلــني، وبــني األهــداف املدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــايف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، وترقــى هــذه االنتهــاكات 
إىل جرائــم حــرب.

شــدَّد القانــون الــدويل اإلنســاين علــى احــرتام األعيــان املدنيــة وحــدَّد هلــا محايــة خاصــة، واعتــرب اســتهدافها جرميــة حــرب، 	 
حيــث عرَّفــت املــادة 52 مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة: “كافــة األعيــان الــيت 
ليســت أهدافــاً عســكرية، والــيت ال تســاهم بشــكل فعــال يف األعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا أو موقعهــا أو الغايــة منهــا 
أو اســتخدامها، كمــا حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــيت ينتــج عــن تدمريهــا الكلــي أو اجلزئــي أو 
االســتيالء عليهــا ميِّــزة عســكرية أكيــدة” وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــى التحتيــة، واملنشــآت 

الدينيــة، وغريهــا مــن املنشــآت الــيت تســتخدم ألغــراض مدنيَّــة.
إنَّ النــزوح أو التشــريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس 	 

ــه ضــّد الســكان املدنيــني )املــاداتن 8-2-ب7- و8-2-هـــ-8 مــن النظــام األساســي للمحكمــة  أو واســع النطــاق وموجَّ
اجلنائيــة الدوليــة(، وميكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة 7-1- د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة 

الدوليــة(.
خرقت قوات احللف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد يف املناطق كافة، ويف منطقة إدلب.	 
خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عــرب قصفهــا عــدداً مــن القــرى والبلــدات 	 

يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي، 
وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــني. 

خرقــت قــوات النظــام الســوري والروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري جملــس األمــن 2139 و2254 القاضيَــني بوقــف 	 
اهلجمــات العشــوائية، وخرقــت عــدداً واســعاً مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، وأيضــاً انتهكــت عــرب جرميــة القتــل 

العمــد املــادة الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.
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إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 	 
إحلــاق الضــرَّر الكبــري ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 
قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة، كمــا أن اهلجمــات مل متيــز بــني املدنيــني والعســكريني يف أغلــب احلــاالت، ويبــدو أن بعــض 

اهلجمــات تعمــدت اســتهداف مراكــز حيويــة ومناطــق مدنيــة.
لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية 	 

وجرائــم احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا 
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام 

الســوري، فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى 	 
“توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

ــن إجــراءات عقابيــة 	  يتوجــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــالق النــار يف إدلــب، وأن يتضمَّ
جلميــع منتهكــي وقــف إطــالق النــار.

دعم حقيقي ملسار جدي لعملية السالم يف سوراي وحتقيق انتقال سياسي عادل يضمن األمن واالستقرار.	 
جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 	 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 	 

والتخريــب.
جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 	 

حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــري وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 
النَّازحــني وعقاراهتم.
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 إىل األمني العام لألمم املتحدة:
حتديــد مرتكــي االنتهــاكات بشــكل واضــح، وهــذا ُيســاهم يف إدانــة أفعاهلــم، ويفضــح ممارســاهتم، ويرســل رســالة تضامــن إىل 	 

اجملتمــع املتضــرر، وإنَّ جتاهــل ذكــر مرتكــي االنتهــاكات الواضحــني يشــجعهم علــى ارتــكاب املزيــد منهــا وتكرارهــا.
الطلب من جملس األمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطالق النار ومحاية عشرات آالف املدنيني املشردين.	 

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 

الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى 
الصَّعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل 	 

إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف 
عنــان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.
ــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب 	  علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّ

عــن العمليــات القتاليــة، ومحايــة مــا ال يقــل عــن 3 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.
 

إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة 	 

واملاديــة، وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــيت طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة 
إىل أصحاهبــا.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات املرتكبــة 	 

من قبل قوات احللف الســوري الروســي.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
إدانــة مرتكــي اجلرائــم واجملــازر واملتســببني األساســيني يف تدمــري اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، وابلتــايل إعــالن حتطيــم وانتهــاء 	 

العمليــة السياســية ابلكامــل وحتميــل مســؤولية ذلــك للحلــف الســوري الروســي.
مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 	 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــين تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.
 

إىل الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــني مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بـــ آالف النازحــني الســوريني 	 

املشــردين يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.
 

إىل القوات الروسية:
التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم احلرب يف سوراي.	 
إعادة إعمار ما دمَّرته اآللة احلربيَّة الروسية.	 
تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علين.	 
االلتزام مبخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو اخلروقات الذي شهدانه يف اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية الــيت ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ تســع ســنوات، ويُعتــرب 	 

ذلــك تورطــاً مباشــراً يف تلــك اجلرائــم.
املســامهة يف مســاعدة املشــردين الذيــن قامــت اآللــة احلربيــة الروســية يف تشــريدهم مــن الغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق 	 

وحمافظــيت محــص ودرعــا، ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــيت 
ميارســها النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.
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إىل النظام السوري:
التوقف عن قتل املواطنني السوريني وااللتزام ابلدستور السوري.	 
االلتزام بقواعد القانون العريف اإلنساين والتوقف عن ارتكاب جرائم احلرب.	 

 
شكر وعزاء

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